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Voorwoord 
 
De "Inleiding tot de wetenschap Kabbala" - "Ptiecha le chochmat haKabbala" is door Baal 
haSoelam geschreven als een van de voorwoorden bij het boek "Zohar". Er zijn in totaal drie 
voorwoorden: 
 

• "Voorwoord bij het boek "Zohar".  
• "Inleiding tot het boek "Zohar".  
• "Inleiding tot de wetenschap Kabbala".  

 
Voor het begrijpen van het boek "Zohar" is de kennis van de volledige structuur van de 
schepping vereist: 
 

• op welke manier zijn alle werelden opgebouwd,  
• wat zijn de wetten van het functioneren van de werelden,  
• hoe is de ziel gevormd,  
• verdeling van de ziel in afzonderlijke zielen,  
• invloed van de wetten van het Heelal op de zielen,  
• invloed van de zielen op de wetten van het Heelal (werelden),  
• op welke manier geeft de Schepper leiding aan het gehele Heelal,  
• op welke manier beïnvloeden de schepsels het bestuur van de Schepper.  

 
Het doel van het bestuderen van de Kabbala is, dat men, terwijl men zich nog in deze wereld 
bevindt, de geestelijke werelden bewust ervaart, dus begrijpt en voelt. De geestelijke werelden 
worden volledig ervaren en wel in de volle omvang van het heelal. Men verkrijgt dusdanige 
waarnemingen, waar noch geboorte noch dood macht over hebben. Men komt in het tijdloze 
terecht, en bereikt een zodanige toestand, dat men in alle werelden tegelijk kan leven. Op die 
manier vloeit men samen met de Hoge kracht en gaat men de Schepper volledig begrijpen. 
Dat is het doel van het menselijke bestaan in deze wereld. Het bestuderen van de Kabbala 
geeft een mens antwoorden op alle vragen over zijn leven, over zijn wereld en over alle 
werelden – over het gehele heelal. En dat wordt langzaam beetje bij beetje geopenbaard aan 
wie de Kabbala bestudeert. Dat komt, omdat hij de oorzakelijkheid van deze wereld en de 
hoge werelden bestudeert waaruit alles naar onze wereld afdaalt. De onthulling van de hoge 
werelden vindt geleidelijk en binnen de mens zelf plaats door zijn waarnemingen. De mens 
vormt in zichzelf als het ware extra zintuigen. Deze zintuigen zijn gevoeliger dan de gewone 
zintuigen en zij stellen in staat omaanvullende krachten van het Heelal waar te nemen en met 
namen dat gedeelte van de realiteit, dat voor een gewoon mens verborgen is. Aangezien 
slechts degene, die in staat is het ware schouwspel van het Heelal te begrijpen dat ook zal 
waarnemen, wordt de Kabbala ‘geheime leer’ genoemd. Zij wordt geopenbaard slechts aan 
degene, die haar kan begrijpen en voelen.  
De Kabbala kweekt in een mens een scherpe behoefte om zichzelf kritisch te analyseren en 
bewust zichzelf en zijn omgeving te onderzoeken. Immers het doel wordt door zelfkennis 
bereikt, door het waarnemen in zichzelf. Vandaar dat het begrijpelijk is, dat men ‘een grote 
kenner’ van het vervullen van Voorschriften (mietsvot) in onze wereld kan zijn zonder het 
leren van de Kabbala.  
 
Het ontbreken van de kennis van de Kabbala verhindert de religieuze mens niet om de 
mietsvot na te leven en er een religieuze levensstijl op na te houden. Dat komt, omdat de 
Kabbala niet spreekt over een actieve mechanische uitvoering, maar over het vormen in 
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zichzelf van een correcte intentie "ter wille van de Schepper" ("lie sjma"). Daarom treden 
degenen, wie de belangrijkheid van het naleven van de mietsvot met een intentie "lie sjma" 
nog niet beseffen, tegen het bestuderen van de Kabbala op.  
 
De kabbalistische opvoeding is individueel, waarmee deze het tegenovergestelde is van de 
opvoeding van de massa. Zoals in de Thora is gezegd: "De mening van de Thora is 
tegenovergesteld aan de mening van de massa". Daarom waren de kabbalisten altijd enkele 
persoonlijkheden of kleine groepen, die zich slechts uiterlijk in de algemene massa der 
gelovigen bevonden.  
 
De houding tegenover de kabbalisten is in de laatste jaren veranderd: waren hun boeken 
vroeger op de brandstapel gegooid en zij zelf verbannen, heden tendage wensen velen zich het 
etiket "kabbalist" op te plakken.  
 
De reden daarvoor is, dat wij ons bevinden in het allerlaatste tijdsbestek van de 
ontwikkelingsweg der mensheid, aan de vooravond van het ingaan van de gehele mensheid in 
de geestelijke wereld. Vandaar dat er nog nooit zo'n groot aantal mensen heeft bestaan, dat in 
de Kabbala geïnteresseerd is.  
 
Nog geen 200 jaar geleden, in de periode van de "Haskala" (Joodse Verlichting), begon de 
afval van de traditionele religie. Dat vond plaats, opdat vervolgens de "afvallige" zielen door 
hun vrije keuze zouden beslissen welke voorkeur zij aan de weg der geestelijke ontwikkeling 
zouden geven.  
 
Elke generatie is een voorafgaande generatie met dezelfde zielen, maar slechts in een nieuw 
lichamelijke omhulsel. Middels elke gedaanteverwisseling (gielgoel) vult de ziel zijn 
ervaringen aan met nieuwere. Dat heeft tot gevolg, dat het doel waarnaar de ziel streeft 
verandert. Daarom wenst elke generatie onze wereld op een nieuwe manier te zien en 
verandert hem daardoor.  
 
Dergelijke veranderingen vinden ook plaats in de Kabbala zelf : 400 jaar geleden creëerde de 
grote kabbalist AR"I de eigentijdse Kabbala. Zijn werken zijn al bestemd voor de nieuwe 
typen zielen, die toen in onze wereld begonnen neer te dalen. Vanaf die tijd verschijnt in de 
naar onze wereld neerdalende zielen een streven naar het geestelijke. Daarom wordt het 
verbod om de Kabbala te leren buiten werking gesteld. In de inleiding tot het boek van AR"I 
"Poorten der toetreding" is gezegd, dat vanaf zijn tijd en verder kan iedereen de Kabbala 
leren, die dat wenst.  
 
In onze tijd ontwikkelt zich een massaal streven naar het bestuderen van de Kabbala. De 
wereld is op een punt gekomen, dat alle geestelijke wortels zijn al neergedaald. Alles wat in 
de Thora is beschreven: alle verbanningen en vernietigingen, hebben zich al voorgedaan. Het 
enige, wat in onze wereld nog niet geweest is - is het bevatten van het geestelijke en een 
verheffing van deze wereld tot het niveau van het geestelijke met een samenvloeiing van de 
werelden. Dit proces is pas begonnen in de jaren twintig van de 20e  eeuw en wordt thans 
uitgebreid.  
 
Met behulp van de Internetverbindingen http://www.kabbala-portaal.nl zien wij, hoe 
razendsnel de belangstelling voor de Kabbala in Nederland groeit. Er zijn mensen die tot voor 
kort helemaal niets ervan wisten. Zij begrijpen nu dat de Kabbala geen abstracte leer is over 
hemellichamen of krachten uit het hiernamaals. Zij beginnen duidelijk te beseffen, dat de 
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Kabbala het inzicht geeft in het gehele Heelal en in de krachten, die de gehele wereld 
besturen. Ook komen zij tot een conclusie, dat slechts deze kennis de mensheid van haar 
dreigende catastrofen zal redden.  
 
Tot de Kabbala komen mensen, die geen voldoening in al het aardse meer vinden en zij hopen 
met haar hulp antwoorden te krijgen op datgene, wat hen zo onrustig maakt. In de naaste 
toekomst (Rav M. Laitman voorspelt binnen 5 jaar) zullen miljoenen mensen de Kabbala 
bestuderen. Wie de Kabbala vandaag bestudeert zal haar aan de massa’s in de toekomstige 
generaties onderwijzen.  
 
In de loop van zijn leven veranderen de intenties van de mens zich onophoudelijk. Van 
dierlijke wensen, dus wensen om zich in deze wereld materieel beter in te richten, uit alles 
zijn voordeel te trekken tot het streven naar het bevatten van de geestelijke werelden en 
vervolgens het streven naar de geestelijke verheffing.  
 
Geleidelijk aan door het bestuderen van de Kabbala verschuift de mens zijn wensen van deze 
wereld naar de geestelijke, opdat de geestelijke wereld zich voor hem zal openen en hij erin 
zal kunnen vertoeven. Zijn eigenschappen verschuiven zich naar meer onzelfzuchtige. Een 
egoïstisch vat (klie), is zeer klein en kan in zich niet al deze genieting insluiten, die de 
Schepper aan ons had weggelegd. Door zelfzuchtige wensen in onbaatzuchtige te veranderen, 
vergroten we onbeperkt de omvang van onze klie van ontvangst. Daarin kunnen wij alle 
geestelijke informatie ontvangen.  
 
Er bestaat een foutieve mening, dat, als een mens met het geestelijke bezig is, laat staan als hij 
zich al op een zekere geestelijke traptredetrede bevindt, dan moet hij uiterlijk als het ware 
"zweven" en "niet van deze wereld" zijn. Geen zogenoemde negatieve eigenschappen kunnen 
in hem dan merkbaar zijn. Maar in werkelijkheid verheft een mens zich innerlijk tot het 
geestelijke in die mate in welke hij juist in onze wereld "afzakt", dus zijn eigen egoïsme 
onderkent en de omvang ervan beseft. Een verheffing gebeurt door het feit, dat in de mens 
zijn zelfzucht in een nog grotere mate onthuld wordt. Door dit te corrigeren verheft de mens 
zich afhankelijk van de mate van de gerealiseerde correcties op een hoger niveau.  
 
Hoe hoger de mens is, des te meer zelfzuchtige eigenschappen in hem zijn. Maar deze worden 
gecorrigeerd. Mijn Rav was een buitengewoon grote kabbalist. Daarbij kon hij zich vele 
malen meer irriteren of zich verheugen dan een gewoon mens. Wij zijn allemaal uit het 
egoïsme opgebouwd. Dat is onze bouwstof. Deze en slechts deze bouwstof schiep de 
Schepper en het gehele Heelal bestaat uitsluitend uit dit elastische materiaal waaruit alles is 
opgebouwd. Wij kunnen niet het egoïsme zelf  maar slechts zijn gebruik corrigeren. De mens 
zal door zich te corrigeren niet de zelfzuchtige klie van zich afhaken (d.i. een vat voor het 
ontvangen van genieting, begrip en inzicht). Integendeel, deze klie wordt door de geestelijke 
ontwikkeling in de mens steeds groter en hij wordt veranderd en zal zich verbeteren.  
 
Een kabbalist kan men niet aan zijn uiterlijk herkennen. Het zijn allemaal energieke 
doelgerichte mensen. Zij nemen geen afstand van deze wereld en verhullen zich niet. In de 
geestelijke vooruitgang van een kabbalist schuilen zich vele verlokkingen en er vallen hem 
vele onaangenaamheden ten deel. Niets wordt om niets gedaan. Alles wordt alleen ter verdere 
vooruitgang gedaan. En wat in de onderhavige geestelijke traptrede hem gegeven wordt, dient 
hij meer met zijn hart (geloof) dan met zijn verstand (kennis) aan te nemen.  
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Een mens die niets in deze wereld nodig heeft, van alles is vervreemd - zo'n mens kan niet 
vooruitgaan. Naar mate een mens zich meer en meer met de Kabbala bezighoudt, wordt hij 
steeds egoïstischer en slechter. Zijn negatieve eigenschappen duiken op. Op het moment, dat 
de negatieve eigenschappen voor hem ondraaglijk worden, zal hij zich gedwongen voelen de 
Schepper om hulp te smeken, zodat hij van zijn hebzucht bevrijd wordt zodat de open plaats 
door het altruïsme ingenomen kan worden. Hij ziet zelf duidelijk, hoeveel hij vanwege zijn 
egoïstische trekken verliest. Maar wie dat nog niet inziet, kan zelfs niet geloven dat een mens 
tot een dergelijk verzoek kan komen. Vandaar dat in de Kabbala van voortjagen geen sprake 
kan zijn en die is dus geen harde opvoedingmethode is. Men leidt alleen een leerling naar het 
besef van negatief effect als gevolg van zijn egoïstische eigenschappen en dat  middels het 
waarnemen van een tegenpool: de eeuwigheid en volmaaktheid; dat zijn negatieve 
eigenschappen in positieve worden omgezet, opdat zij met de hoge geestelijke eigenschappen 
te rijmen zullen zijn – en dat kan slechts de Kabbala. In de Thora zijn er twee gedeelten: het 
openlijke (onthulde) en het verhulde (geheime). Het openlijke deel van de Thora spreekt over 
de mechanische naleving van Voorschriften. Het wordt "onthulde" genoemd omdat het 
duidelijk zichtbaar is, hoe de mens het uitvoert. Dit gedeelte van de Thora wordt dan ook door 
de massa’s nageleefd.  
 
Op dit gedeelte bestaat daarom een beperking om  "niets eraan toe te voegen en niets ervan af 
te doen". Zoals het verboden is bijvoorbeeld om nog meer schouwdraden (tsietsiet) aan vier 
uithoeken van een kledij toe te voegen. Of nog een mezoeza op de deurpost vast te maken. Of 
om voedsel daar onder het microscoop te toetsen, waar het aangegeven is, dat het met een 
bloot oog dient te gebeuren, e.d. Wie de essentie van de Thora en het doel van haar 
overhandiging aan de mens in deze wereld in de regel niet kent, overdrijft juist in 
mechanische uitvoeringen…  
 
Het tweede, verhulde gedeelte van de Thora spreekt over de intentie (kavana) in alle 
handelingen. Alleen kavana kan een menselijke handeling in het omgekeerde doen veranderen 
zonder het natuurlijke egoïsme te onderdrukken, maar er juist gebruik van te maken. Daar de 
intentie van een mens door zijn omgeving niet te zien is, heet het kavana onderwijzende 
gedeelte van de Thora het "geheime" gedeelte ofwel de Kabbala. Deze naam wordt 
aangewend omdat deze wetenschap leert ons hoe alles te ontvangen (lekabbel), wat door de 
Schepper aan de mens is weggelegd.  
 
Juist in dat deel van de Thora is een voortdurende toeneming van de intentie gewenst. En hoe 
groter de intentie is, hoe beter gaat de mens de geestelijke wereld bevatten. Met name de 
grootte van zijn kavana is de maat voor de mens om de hoge wereld te kunnen gaan 
waarnemen. Vanaf de meest lage traptrede van het heelal tot de meest volle intentie; van het 
pure egoïsme tot de hoge traptrede van het heelal - de volledige samenvloeiing met de 
Schepper.  
 
Gedurende 6000 jaar dalen naar onze wereld verscheidene typen zielen af : van de zuiverste - 
in de eerste generaties, tot de meest verdorven - in onze tijd. Voor de correctie van de eerste 
zielen was zelfs de Thora niet nodig. Het feit van hun bestaan op deze aarde zelf was voor 
deze zielen al een voldoende correctie. Dat komt, omdat het proces van het zich steeds 
ophopende leed tijdens het bestaan van de ziel in het lichaam van onze wereld, in elke ziel tot 
het besef leidt, dat het noodzakelijk is om de geestelijke wereld in te treden nog gedurende het 
leven in deze wereld.  
 

 6



De eerste zielen hadden echter nog niet zoveel leed vergaard, dat zij een noodzaak zouden 
gaan voelen om van het eigen egoïsme afstand te nemen. Hun primitieve, dierlijke manier van 
denken vormde bij hen geen noodzaak om tot geestelijke verheffing te willen overgaan en 
duwde hen niet de richting van de Schepper op.  
 
Maar alle afzonderlijke belevenissen, leed en ervaringen van alle neergedaalde zielen worden 
bijeen gebracht in een gemeenschappelijk vat, dat "Adam" heet. Daarom ontstond er na 
tweeduizend jaar van vergaren van gemeenschappelijke ervaringen der mensheid in één 
gemeenschappelijke ziel al de noodzaak van een mechanische nog onbewuste uitvoering van 
Voorschriften. Deze Voorschriften zijn de regels van de geestelijke wereld, die geen enkel 
verband met onze wereld hebben. Juist in die periode werd aan de mensheid de Thora 
gegeven. Maar voorlopig alleen nog maar aan een kleine groep mensen.  
 
In de volgende, de derde en de laatste tweeduizend jaar, komt een bewuste wens voor het 
geestelijke boven borrelen. De noodzaak wordt ingezien om zichzelf te corrigeren - met name 
vanaf de tijd van het verschijnen van de kabbalist AR"I (rabbi Itschak Luria Ashkenazi) en tot 
in de tijd van onze generatie.  
 
De uiteindelijke toestand van het gehele heelal is "De volledige correctie” (Gmar tiekoen). 
Dat is een feit, als het laagste punt der schepping dezelfde toestand zal bereiken als het hoge 
punt. Deze toestand is direct door de Schepper geschapen. We bevinden ons allemaal al in de 
toestand van "Gmar tiekoen". Waarvoor hebben wij dan nog een instructie nodig om deze te 
bereiken? Omdat wij niet in staat zijn onze ware toestand te onderkennen door onze huidige 
egoïstische verlangens. En indien wij ons niet ontwikkelen en onze zintuigen niet corrigeren 
naar de gegeven instructie (de Thora komt van het woord horaa, instructie), dan worden wij 
daartoe opgejaagd, hetgeen in overeenstemming is met de Kabbala. Wij worden daartoe door 
geweld en het lijden gedwongen. De instructie is echter gegeven om de duur van het lijden te 
verkorten daar de snelheid, waarmee deze weg overbrugd wordt, eveneens verhoogd wordt. 
Daardoor worden pijnen zachter en anders van aard: het leed door de haat verandert in leed 
door de liefde.  
 
Waarom heeft de Schepper ons leed nodig? Hij kon immers dit proces van onze geestelijke 
groei pijnloos maken? Ja, dat kon hij zeker doen. Maar Hij wilde, dat wij ons, als we ons op 
een of andere manier genoodzaakt zouden voelen een beroep op Hem te doen, ons ook tot 
Hem zouden wenden. Wij zouden dan met Hem in contact komen en behoefte aan Hem 
hebben, omdat het verband met Hem het ware doel der schepping is en de correctie slechts 
een middel is.  
 
Het ontstaan van een behoefte aan de hulp van de Schepper en in contact met Hem te staan is 
pas mogelijk, wanneer een ware honger naar de absolute geestelijke voldoening in ons tot 
uiting komt. Het besef van het gebrek aan volmaaktheid dient aan het gevoel van 
volmaaktheid vooraf te gaan - alles in de schepping wordt alleen dankzij de tegenovergestelde 
toestand begrepen. Eerst ontstaat er een wens en pas daarna kan men een genieting 
waarnemen in het in vervulling gaan van het gewenste. Onze uiteindelijke volmaakte 
toestand, waarin wij ons allemaal bevinden, kunnen wij niet waarnemen zonder eerst pijn te 
hebben ondervonden vanwege het ontbreken van deze volmaaktheid.  
Onze huidige toestand ervaren wij allemaal als onvolmaakt vanwege het ontbreken van 
geschikte wensen (keliem). Indien wij deze beginnen te corrigeren dan zullen we middels elke 
gecorrigeerde klie een deel van een echt volmaakte toestand gaan waarnemen. En wanneer al 
onze vaten gecorrigeerd zullen zijn, dan zullen wij de volle volmaaktheid voelen. Wij dienen 
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in onszelf een mogelijkheid te creëren om alle schakeringen van de volmaaktheid te voelen. 
Dit proces neemt 6000 jaar in beslag - dat zijn de correctietraptredetreden van een klie, zoals 
men zo'n bestaansperiode van de wereld noemt, dus dat men zich in een onvolmaakte vorm 
ondervindt.  
 
Wij bestaan allemaal in een biologisch lichaam, waarin een "biologisch computer" is 
ingebracht. Bij ons is deze meer verstandig dan bij dieren, omdat de "biologische computer" 
zich van een groter egoïsme bedient. Dat is ons verstand. Niet meer dan een mechanische 
calculator, die de beste toestand en de keuze voor een maximaal comfortabele toestand 
berekent. Het heeft helemaal geen verband met het geestelijke. En het geestelijke begint pas 
daar, waar van boven in de mens een "zwart punt in zijn hart" wordt geplaatst, nl. het streven 
naar het geestelijke. Dit dient te worden ontwikkeld tot de toestand van een geestelijke wens - 
"partsoef" genaamd, waarin men vervolgens de geestelijke informatie, geestelijke 
waarneming ontvangt. Indien zo'n punt in een mens ontbreekt, dan, al zou hij een genie zijn - 
blijft hij alleen maar een mens.  
 
Wij hebben er al over gesproken dat de Kabbala zich bezighoudt met de belangrijkste vraag in 
het leven van de mens. Wij bevinden ons in een of andere voor ons onbegrijpelijke wereld, 
die wij met behulp van onze vijf zintuigen onderzoeken. Datgene, wat van buiten naar binnen 
in onze zintuigen komt, wordt in onze hersenen verwerkt. Deze verricht een synthese, dus alle 
afzonderlijke waarnemingen worden tot één geheel verbonden en laten ons alle informatie 
zien in de vorm van een schouwspel van onze wereld. Datgene, wat wij ons als het ons 
omringende voorstellen is niet meer dan een afbeelding van het zuivere licht in onze 
ongecorrigeerde zintuigen.  
 
In werkelijkheid is dat alleen maar een fragment van het algehele heelal. Met andere woorden, 
wat wij waarnemen - dat is een klein deel van het ons omringende. Indien wij over 
andersoortige zintuigen zouden beschikken, dan zouden wij van al het ons omringende ook 
andere fragmenten waarnemen, dus  wij zouden deze wereld anders waarnemen… Het zou 
ons lijken, dat de wereld om ons heen is veranderd. Maar in wezen veranderen wij en onze 
waarnemingen. Maar de wereld zal dezelfde blijven, omdat buiten ons alleen maar het 
eenvoudige hoge licht van de Schepper bestaat.  
 
Wij ervaren, hoe ons lichaam op een inwerking van buitenaf reageert. Alles hangt van de 
gevoeligheid van onze zintuigen af. Waren zij gevoeliger, dan zouden wij het stoten van 
atomen tegen ons lichaam waarnemen. Wij zijn in staat om niet de objecten zelf te verklaren, 
te ervaren, ons te realiseren, maar hun wisselwerking. Niet de kern, maar de uiterlijke vorm 
van de materie. Zo is het ook met alle door ons gemaakte gereedschappen: zij reageren niet op 
de uitwerking zelf, maar op het voortgebrachte resultaat.  
 
Alles wat wij over onze wereld te weten zouden willen komen, opdat wij ons bestaan in deze 
wereld zouden begrijpen, hangt af van de grenzen der kennis, waarbinnen wij ons bevinden en 
onze vragen die eruit voortvloeien. Dus onze natuur, de reeds ingeplante eigenschappen, 
leggen ons onze nieuwsgieringheid op. De Schepper draagt ons als het ware op door ons al 
deze eigenschappen te geven, waarvoor wij ons dienen te interesseren, wat wij dienen te 
onderzoeken, te bevatten en te ontdekken. Per slot van rekening leidt de Schepper ons tot Zijn 
onthulling.  
 
De bevindingen van allerlei wetenschappen over de mens zeggen alleen iets over de mens 
zelf. Alles, wat zich buiten de mens bevindt is ontoegankelijk. Vandaar dat de vraag over de 
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zin van ons leven met behulp van de wetenschap niet opgelost kan worden. Immers de 
wetenschappen ontdekken niets zonder ons, maar slechts door middel van ons nl. door onze 
zintuigen, onze gereedschappen, door de reacties van onze gereedschappen en de reacties van 
ons op de buitenwereld.  
 
De meest globale menselijke vragen: de geboorte van de mens, de zin des levens, de dood - 
kunnen alleen door het bevatten van wat buiten ons omgaat worden opgelost. Niet door de 
waarneming van en het onderzoek naar onze reacties op de buitenwereld, maar door een 
objectieve kennis ervan. Maar juist dit is ontoegankelijk voor wetenschappelijke 
onderzoekingen. Pas nadat de mens in de geestelijke wereld rondtrekt, krijgt hij, als een gift, 
het begrijpen van het objectieve bestaan: wat buiten hem in werkelijkheid bestaat en hoe het 
buiten hem in werkelijkheid bestaat.  
 
Er is een methode middels waarvan men volledige informatie kan ontvangen over het gehele 
Heelal, dus  datgene ervaren, wat zich buiten de beperkingen van de menselijke waarneming 
manifesteert en datgene waarnemen, wat zich buiten ons om voordoet. Deze methode heet 
Kabbala. Wie zich deze eigenmaakt heet kabbalist.  
 
Deze methode is een aparte en zeer oude. Zij is ontstaan door mensen die, al bevonden zij 
zich in onze wereld, tegelijkertijd de geestelijke werelden konden waarnemen en deze aan ons 
op schrift of mondeling konden overbrengen. De methode, die zij gebruikten, werd door hen 
in de loop der eeuwen steeds meer en meer methodisch uiteengezet met in achtneming van de 
eigenschappen van die generatie, waarvoor deze bestemd was. Totdat deze methode de vorm 
kreeg, waarin wij de Kabbala heden ten dage kunnen bestuderen. Dat is het resultaat van 
vijfduizend jaar geestelijke ontwikkeling.  
 
Elke volgende generatie van kabbalisten baseerde zich op de bevindingen van de 
voorafgaande. Elke generatie werkte een methode uit voor het eigen-maken van de geestelijke 
buitenwereld, die bij de betreffende generatie paste. De leerboeken, waarmee de Kabbala 
twee- tot drieduizend of zelfs 400 tot 500 jaar geleden is bestudeerd, zijn vandaag voor ons 
niet geschikt. Wij gebruiken ze in een zeer beperkte mate.  
 
De laatste grote kabbalist, die de Kabbala voor het gebruik door onze generaties aanpaste , 
was rabbi Jehoeda Ashlag (1885 - 1955). Hij schreef het commentaar bij het boek "Zohar" en 
bij de werken van AR"I. Zijn 6-delige "Talmoed Eser haSfirot" (TES) is een monumentaal 
werk in de Kabbala. Dat is voor ons de enige praktische instructie bij het ons eigen-maken 
van het geestelijke.  
 
Om de beginnelingen in het eigen-maken van dit fundamentele werk op weg te helpen schreef 
rav Jehoeda Ashlag "Ptiecha le chochmat haKabbala" - de "Inleiding tot de wetenschap 
Kabbala". Deze Inleiding is een beknopte uiteenzetting van datgene, wat in de "Talmoed 
Esser haSfirot’ (afgekort: “TES") is geschreven. De "Ptiecha" geeft inzicht in de opbouw van 
het gehele Heelal en opent de deur voor het bevatten van onze wereld en de hoge werelden. 
Zij verklaart welke rol onze wereld speelt in het bevatten van het gehele heelal.  
De originele tekst van rabbi J. Ashlag wordt hier in grotere letters aangegeven. De tekst van 
het commentaar wordt in een gewoon drukschrift gezet.  
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De "Wens om te genieten" de bouwstof van de 
schepping  

 
 

Pagina 1 t/m 9 
  
  
1)  Rabbi Chananja placht te zeggen: "De Schepper wenste Israël te begunstigen, daarvoor gaf 
Hij hen de Thora en de Voorschriften...". In het Ivriet lijkt het woord "begunstigen" 
("liezkot") op het woord "(zich) reinigen" ("lezakot"). In de Midrasj "Beresjiet Rabba" is 
gezegd: "De Voorschriften zijn uitsluitend daarom gegeven om Israël middels de 
Voorschriften te reinigen". Wij dienen te begrijpen:  
 
- wat is dat voor een voorrecht, waar de Schepper juist Israël mee begunstigde,  
- wat is dat voor een "onreinheid", die in ons aanwezig is en waar wij ons met behulp   van de 
Thora en de Voorschriften van dienen te reinigen. 
 
Het idee van de Schepping is om aan de schepselen door de gulle hand van de Schepper 
voldoening te verstrekken. Daarvoor vormde de Schepper (Boré) in de zielen een gigantische 
wens om deze genieting te ontvangen. Hoe groter de wens te ontvangen, des te meer genieting 
in een vat binnenkomt. Deze begrippen zijn zo nauw met elkaar verbonden, dat het 
onmogelijk is ze van elkaar te scheiden.  
 
Men kan er alleen op wijzen, dat de genieting aan de Schepper toebehoort, maar de wens te 
ontvangen - aan het schepsel. Let wel: deze beide begrippen gaan in wezen van de Schepper 
uit en bevinden zich beide in het Scheppingsplan. De overvloed (sjefa), gaat direct van de 
Schepper uit, maar de "wens om te ontvangen" (ratson lekabbel), die ook in de "sjefa" 
inbegrepen is, blijkt toch de wortel en de bron der schepselen te zijn. De "wens om te 
ontvangen' is de bron van iets dat principieel nieuw is, datgene wat bij de Schepper niet 
aanwezig was, omdat in HET WEZEN van de Schepper geen wens om te ontvangen aanwezig 
is.  
 
Met andere woorden, de wens om te ontvangen is de essentie van de Schepping, van het begin 
tot het einde. Dat is de enige "bouwstof" waaruit de Schepping bestaat. De talrijke 
verscheidenheid van schepselen zijn slechts verschillende "porties" en verhoudingen van 
wensen. En alle voorvallen, die zij meemaken - dat zijn veranderingen, die zich door hun 
wens voordoen. Maar alles wat de schepselen vult, d.w.z hun "wens om te ontvangen" 
bevredigt, vloeit direct voort uit de Schepper.  
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Dus, alles wat rondom ons bestaat, gaat in feite van de Schepper uit. Hetzij direct, zoals het 
licht, overvloed (sjefa), of indirect, zoals bijvoorbeeld de wens om te ontvangen die bij de 
Schepper zelf ontbreekt, maar die ten behoeve van de Schepselen door Hem is geschapen.  
Aangezien de wens van de Schepper was om de schepselen te vergenoegen, was het nodig 
voor Hem om iemand te scheppen, die al dat goed zou kunnen ontvangen. En daarom plantte 
hij in de schepping de wens voor en het streven naar genietingen in. Waarom? Er bestaat een 
stelregel, dat alles wat in onze natuur geschapen is, is door de Schepper geschapen. De vraag: 
‘Waarom plantte Hij in ons een zulke natuur in?’ - behoort tot de toestand vóór het begin van 
de schepping, dat zijn wij niet in staat te begrijpen. Wij begrijpen slechts datgene, wat tot de 
schepping behoort, maar niet vóór of na de schepping. Daarom is onze aard zodanig, dat wij 
genieting kunnen ontvangen slechts in overeenstemming met onze wens en het streven ernaar. 
Bijvoorbeeld, als een mens honger heeft, dan geniet hij van een maaltijd, en als hem eten 
voorschotelt terwijl hij geen trek heeft, dan kan hij geen genieting ondervinden. Vandaar, dat 
in alles bestaat tekort en zin vulling. Hoe groter is een wens, hoe groter is genieting bij het 
vullen daarvan. 
 
2) De wens om te ontvangen met al zijn verscheidenheid is vanaf het begin in het 
Scheppingsplan inbegrepen. Deze is onlosmakelijk met de sjefa verbonden, die de Schepper 
voor ons had voorbereid. De "wens om te ontvangen" - dat is een vat, en de "sjefa" is een 
licht, dat dit vat (klie) vult. Dit licht (or) en zo'n vat - dat is waar de geestelijke werelden uit 
bestaan. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen dalen zij van boven naar 
beneden neer, van de ene traptrede naar een andere traptrede. Hoe verder deze traptredetreden 
zich van de Schepper verwijderen, des te grover en groter de "wens om te ontvangen" wordt. 
Men kan ook omgekeerd zeggen: hoe grover en groter de "wens om te ontvangen" wordt, des 
te verder gaan de traptredetreden zich van de Schepper verwijderen. Dat doet zich voor, totdat 
de wens op de laagste plaats aankomt, de plaats, waar de "wens om te ontvangen" haar 
maximale omvang bereikt. Deze toestand is juist de gewenste en noodzakelijk om met stijgen, 
dus met de correctie, te beginnen. Deze plaats heet de wereld Asieja. In deze wereld heet de 
"wens om te ontvangen" het "lichaam van de mens", en de sjefa, het licht, heet het "leven van 
de mens". Het hele verschil tussen de hoge werelden en deze wereld = "olam haze", komt 
erop neer, dat in de hoge werelden de wens om te ontvangen nog niet helemaal grof is 
geworden. Deze wens is nog niet helemaal van het licht afgescheiden. In onze wereld 
daarentegen bereikte de wens om te ontvangen haar uiteindelijke ontwikkelingsfase en is 
volledig van het licht afgescheiden.  
 
3) De bovengenoemde orde van de ontwikkeling van de "wens om te ontvangen" is van boven 
naar beneden onderworpen aan de volgorde van de vier stadia, ofwel 4 "bchienot" genoemd 
(mv. van ‘bchiena’). Deze orde ligt besloten in de geheime code van de vierletterige Naam 
van de Schepper. Aan de orde van deze vier letters HaVaJ"A (joed-hej-vav-hej – deze naam 
wordt normalieter niet in de juiste volgorde van deze 4 letters geschreven en uitgesproken om 
de Naam niet ijdel op te noemen en dat is een voorschrift van de Thora – vert.) is het gehele 
Heelal onderworpen. Deze letters komen overeen met 10 sfirot (mv. van sfira – uitstraling van 
licht van bepaalde grootte en kwaliteit – vert.): chochma, biena, tieferet (of zeir anpien), 
malchoet en hun wortel. Waarom spreken wij dan van tien? Omdat de sfira tieferet bestaat uit 
zes sfirot: chessed, gvoera, tieferet, netsach, hod en jessod. De wortel van deze sfirot heet 
"kether", maar hij wordt vaak niet gerekend tot de opsomming van de sfirot en daarom 
spreekt men afgekort over Choe"B Toe"M. Deze vier bchienot overeenkomen met vier 
werelden: Atsieloet, Brieja, Jetsiera en Asieja. De wereld Asieja sluit tevens deze (ofwel 
onze) wereld (olam haze) in. In deze wereld bestaat er geen schepsel, dat zijn wortel niet in de 
Oneindige Wereld, in het Scheppingsplan heeft. Het Scheppingsplan is de wens van de 
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Schepper om schepselen het hoge genot te verschaffen. Dit plan impliceert zowel het licht als 
het vat. Het licht gaat direct uit van de Essentie van de Schepper, terwijl de "wens om te 
ontvangen" door de Schepper opnieuw uit niets is geschapen. Opdat de "wens om te 
ontvangen" haar toestand van de uiteindelijke ontwikkeling dient te bereiken, is het 
noodzakelijk dat deze wens samen met het licht de vier werelden: Atsieloet, Brieja, Jetsiera 
en Asieja (ABieJ”A) doorloopt. En dan beëindigt de ontwikkeling van de Schepping: het licht 
en het vat, en deze worden genoemd: het lichaam en datgene wat binnen de Schepping is - het 
licht des Levens.  
 
Het verband dat bestaat tussen de Schepper en de schepping heet ‘Oneindige Wereld’ (Ejn 
Sof). Namen aan het hoge licht geven lagere wezens bij het begrijpen ervan. Aangezien de 
wens van de Schepper was om schepselen te vergenoegen, schiep Hij degene, die wie van 
Hem het goede zou kunnen ontvangen en daarvoor was het afdoende om de wens genieting te 
ontvangen te scheppen die ‘malchoet’ heet, ofwel ‘Oneindige Wereld’. Oneindigheid – omdat 
de malchoet in die toestand voor zichzelf ontvangt, waarbij zij generlei beperking in het 
ontvangen verricht. In het vervolg beperkt en inkrimpt de malchoet zichzelf ten aanzien van 
het ontvangen van het licht (genieting). Het is gezegd, dat de wens om te ontvangen wordt 
definitief in de wereld Asieja gevormd. Dus, bevindt de allerhoge wens om te ontvangen zich 
in de wereld Asieja?! Maar Asieja is toch bchiena sjoresj (staduim wortel, stadium nul – 
vert.), heeft het allerlaagste licht, terwijl in de wereld A’K (Adam Kadmon – de wereld die aan 
de vier bovengenoemde geestelijke werelden vooraf gaat – vert.) schijnt het licht kether (or 
kether). Het begrip ‘wereld Asieja’ heet twee betekenissen:  
 

a) het hele stadium vier (bchiena dalet) heet de wereld Asieja; 
b) de wereld Asieja op zichzelf. 
 

Om de betekenis van het eerste begrip te begrijpen dient men te weten, dat het voltooide vat 
heet ‘bchiena dalet’, maar in werkelijkheid bevindt het echte vat zich al in de bchiena alef (het 
stadium één). Kether – dat is ‘de wens om scheppingen te vergenoegen’; chochma – ‘de wens 
om deze genieting te ontvangen’ – is terstond gevuld met licht. De klie dient echter nog vier 
stadia doorlopen tot zijn uiteindelijke ontwikkeling. Wij bestuderen alles uitgaande van onze 
aard, aangezien alle wetten gaan van de geestelijke wortels uit. In onze wereld hangt een 
grootte van menselijke genieting af van de kracht van zijn streven ernaar: bij een 
hartstochtelijke wens is ook genieting groot, daarentegen bij een kleine wens is genieting 
gering. Opdat een mens de ware wens zou bevatten zijn twee voorwaarde nodig:  
 

a) een mens kan niet streven naar datgene, waar hij nooit eerder over had gehoord; hij 
dient te weten wat hij wenst, dus, dient ooit dat gehad te hebben; 

 
b) bij hem kan geen streven ontstaan voor datgene, wat sowieso zich in zijn handen 

bevindt. Daarom dienen vier stadia in de ontwikkeling van klie te zijn voor het 
aannemen door klie van zijn uiteindelijke vorm.  

 
Malchoet ontving het hele licht in de Oneindige wereld. Maar vat gekenmerkt wordt door het 
verschil van eigenschappen met die van de Schepper, wat in de Oneindige wereld niet 
geweest was. Bij de volgende ontwikkeling van het vat vergewissen wij ons, dat het ware vat 
is tekort, niet het ontvangen van licht, maar integendeel, zijn tekort. In de wereld Asieja 
ontvangt klie überhaupt niets. Omdat die wens slechts nemen, daarom juist is klie het ware 
vat. En die is zo ver van de Schepper, dat het niets weet over zijn wortel, en de mens is 
gedwongen om te geloven, dat hij door de Schepper is geschapen, echter dat waar te nemen is 
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hij niet in staat. Conclusie: vat heet niet degene, die veel heeft, maar integendeel, degene, die 
zich in een uiterste verwijdering bevindt. En hij heeft generlei band met het licht. terwijl hij 
slechts voor zichzelf ontvangt en generlei wens om te geven heeft, dermate, dat hij 
gedwongen wordt om slechts te geloven in het bestaan van een zulke wens…Een mens 
gewoon niet in staat om te begrijpen, waarvoor hij dient te streven naar het geven. Wat is dan 
de zin van het verschijnen van een zulk vat, dat zelfs geen vonkje licht heeft, en dat zich in de 
uiterste verwijdering van de Schepper bevindt? Dat is daarvoor nodig, opdat men zijn werk 
omwille van het geven zou kunnen beginnen, voorlopig nog met niet-echte voorwerpen 
(speelgoedjes). Baal haSoelam brengt een zulk voorbeeld. Vroeger was alles duur, en daarom 
leerde men de kinderen eerst op een zwart bord te schrijven met een krijt, opdat zij konden het 
onjuist geschrevene wissen, en slechts aan degenen, die al geleerd had om correct te schrijven, 
overhandigde men het echte papier. Zo ook wij: eerst geeft men ons speelgoedjes, en als wij 
tot onze wens de intentie omwille van de Schepper zullen leren toevoegen, dan zullen wij het 
ware licht kunnen zien. Daarom is klie in een zulke toestand geschapen, om ons tot het ware 
arbeid aan te leren. Alle handelingen vóór het verschijnen van zielen worden door de 
Schepper verricht, waarmee Hij aan zielenvoorbeeld geeft – hoe zij dienen te handelen. 
Bijvoorbeeld, hoe leert men schaken? Men maakt zetten voor degene, die leert  schaken en zo 
leert hij. Daarin is de zin van de volgorde van het neerdalen van de werelden van boven naar 
beneden. De Schepper verricht alle handelingen, die tot de hoge traptredetreden behoren, en 
tevens alle verrichtingen voor de schepselen. Vervolgens breekt de tweede fase aan, wanneer 
de zielen beginnen zelfstandig van beneden naar boven te stijgen.  
 
Maar wij streen voorlopig nog naar speelgoedjes, en niet naar het geestelijke, en het licht, dat 
in de Thora is besloten, van ons verhuld. Want hadden de grote genietingen aan de mens 
geopenbaard, dan zou hij ze niet omwille van de Schepper kunnen ontvangen. Baal Soelam 
brengt een zulk voorbeeld. Een mens legde op de tafel kostbaarheden – zilver, goud, 
diamanten. Opeens komen bij hem vreemde mensen binnen. De mens vreest voor zijn 
kostbaarheden dat ze gestolen zouden kunnen worden. Wat te doen? Hij doet het licht uit, nu 
is er geen mogelijkheid om te zien, dat in huis kostbaarheden zijn. In ons is er geen wens voor 
het spirituele niet omdat de wens om te ontvangen ontbreekt, wij zien gewoon niets. Hoe meer 
een mens zich ‘zuivert’ hoe meer hij begint te zien. En dan groeit zijn klie geleidelijk aan, de 
wens om te ontvangen, want hij wenst om steeds grotere genietingen te gaan ondervinden. 
Bijvoorbeeld, al hij 0,5 kg genieting omwille van het geven kon ontvangen, geeft men hem 
genieting ter grootte van 1 kg. Als hij ook daarop de intentie omwille van de Schepper aan de 
dag kon brengen, geeft men hem 2 kg genietingen e.d. Daarover zeiden de wijzen: ‘Wie is 
groter in de Thora, bij hem is ook de wens groter’. Maar voorlopig bestaat bij onze wensen 
nog geen intentie om omwille van het geven te ontvangen – wij zien niets. En in dit opzicht is 
er generlei verschil tussen wereldse mens en religieuze. En het verschil is slechts daarin, dat 
een gewone mens streeft om genietingen te ontvangen alleen van deze wereld, terwijl een 
gelovige wenst genieting te ontvangen tevens in de toekomst. De wens om te ontvangen 
heerst over alle schepselen dermate, dat de wijzen zeggen: ‘De wet, die over de mensen 
heerst, luidt: ‘De mijne is van mij en wat van je is – is van mij’. Slechts een zwakke mens 
zegt uit angst: ‘De mijne is van mij en wat van je is – is van je’, en slechts de angst laat hem 
niet zeggen: ‘Wat van je is – is van mij’.  
 
4) De noodzakelijkheid van de ontwikkeling van de "wens om te ontvangen" langs vier stadia 
(bchienot) door de vier werelden ABieJ”A heen, hangt samen met een stelregel die betrekking 
heeft op het functioneren van de vaten. Volgens deze stelregel maakt alleen een verspreiding 
van het licht met een daarop volgende verdrijving van het licht een vat geschikt voor de 
vervulling van zijn functie. Zolang het licht een vat vult, blijven ze onverbrekelijk met elkaar 

 13



verbonden. Het vat bestaat daardoor in feite niet - het vat ervaart geen onafhankelijk bestaan. 
De wens is vervuld, daarom is er geen wens. Het vat kan alleen dan weer verschijnen, als het 
licht eruit verdwijnt en ophoudt het vat te vullen. De reden voor deze zelfontkenning van een 
vat is de complete tegenstelling tussen het licht en het vat : het licht komt immers van de 
Essentie van de Schepper, vanuit zijn Scheppingsplan.  
 
Het licht is “de wens om te geven"(!!). Het heeft niets, wat aan “de wens om te 
ontvangen" toebehoort.  
 
Een vat is de volledige tegenpool van het licht, want het is een gigantische wens om het licht 
te ontvangen. Een vat is de wortel van iets principieel nieuws, dat eerder niet bestond: het 
Schepsel. Een vat heeft geen enkele "wens om te geven". Daar licht en vat zo nauw met elkaar 
verbonden zijn, nivelleert “de wens om te ontvangen" zich ten opzichte van het licht. Een vat 
verkrijgt pas een bepaalde vorm nadat het licht eruit is weggezonden. Pas na het weg zenden 
van het licht begint een vat hartstochtelijk naar het licht te verlangen. Vooral deze 
hartstochtelijke wens bepaalt de benodigde vorm van de wens om te ontvangen. Nadat het 
licht weer een vat binnenstroomt, worden zij  verschillende objecten: vat en licht, ofwel 
lichaam en leven. U, geachte lezer, dient hier de nodige aandacht aan te schenken, omdat het 
de diepste begrippen zijn.  
 
Wanneer een klie begint te ontvangen, dient het waar te nemen: ‘Ik ontvang nu voldoening en 
genieting’. Maar het licht dat genieting met zich meebrengt, geeft aan dit ‘ik’ geen 
mogelijkheid om zich van zichzelf bewust te zijn en zichzelf als klie waar te nemen. Daarom 
ontkent het ‘ik’ zichzelf. De klie neemt zichzelf daardoor niet waar als ontvanger, ondanks het 
feit, dat het wel ontvangt. Baruch Ashlag geeft als voorbeeld: een oude man won in loterij 100 
000 Engelse ponden. Zijn kameraden waren zeer voorzichtig om hem dit nieuws door te 
geven uit vrees, dat hij een hartaanval zou kunnen krijgen van de grote vreugde en zou 
kunnen doodgaan. Eén mens nam het op zich om hem dit nieuws op zo’n manier door te 
geven, dat hem niets zou gebeuren. Hij kwam bij de oude man en vroeg hem: ‘Stel dat je 10 
Engelse ponden in loterij zou winnen, zou je deze winst met mij willen delen?’ ‘Natuurlijk’, 
antwoordde de oude man. ‘En stel dat je 100 zou winnen. Zou je ook bereid zijn om de winst 
met mij te delen?  ‘Waarom niet?’,  antwoordde de oude man. Zo vroeg hij hem steeds 
hetzelfde en bleef de som geld verhogen totdat hij tot 100 000 kwam. Toen vroeg hij hem: ‘Is 
deze oude man bereid dat schriftelijk te bevestigen?’ ‘Waarom niet?, antwoordde de oude 
man. En op dat ogenblik viel de oude man neer en ging dood.  
 
Wij zien, dat een mens ook kan sterven uit grote vreugde, omdat een groot licht de wens om 
te ontvangen doet verdwijnen. Daarom schaft een klie in een zulk geval zichzelf af en het licht 
moet dan wel verdwijnen, zodat de klie er nu zelf naar gaat streven. Waardoor komt het dat 
het licht de klie niet afschaft nadat het licht terugkeert en zich in de klie (bchiena dalet) 
ingebed heeft. Wanneer licht (or) en vat (klie) samen komen in de bchiena alef (het stadium 1 
van het  vormen van klie – vert.), dient de wens om te geven zich in de bchiena alef te 
verspreiden en de wens om te ontvangen dient zich eveneens daar te verspreiden. Maar door 
hun tegengestelde karakter verdringt de wens om te geven de wens om te ontvangen. Het licht 
staat dus de wens om te ontvangen niet toe om zich te verspreiden. Maar als de bchiena dalet 
(de uiteindelijke ontwikkelde klie – vert.) reeds gevormd is en bestaat, kan het licht hem niet 
meer afschaffen. In de bchiena alef geeft het licht aan de wens om te ontvangen geen 
mogelijkheid om zich te verspreiden en te groeien, maar nadat de wens om te ontvangen zich 
heeft ontwikkeld, kan het licht deze wens niet meer hinderen. Laten we als voorbeeld de 
volgende situatie nemen. Twee mensen worstelen. De ene wenst niet dat de ander zijn huis 
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binnen zal komen. Maakt het dan uit of zij van buitenhet huis worstelen of dat die ander mens 
is gelukt om het huis binnen te dringen? Als wij stellen, dat er niets bestaat behalve de 
Schepper, Die genieting wenst te geven en de schepping die streeft om deze genieting te 
ontvangen, dan is het bestaan van de kether – de gever en de chochma – de ontvanger 
voldoende! In het stadium chochma bevindt de wens om te ontvangen zich met het licht 
samen en het licht geeft aan de schepping niet het gevoel dat zij ontvangt. Dat is echter een 
onvolmaakte toestand, aangezien de klie dient zich als ontvanger te moeten gaan voelen. Als 
een mens iets aan zijn kameraad geeft en die ander de waarde hiervan niet beseft, dan 
overtreedt de eerste het verbod: ‘Gij zult niet vernietigen (omdat de thora stelt dat het 
niet waarderen van een gift wordt gezien als een vernietiging ten opzichte van de schepping 
van de waarde van deze gift - vert). Daarom is het begrijpelijk, waarom men ons geen 
waardevolle dingen toevertrouwt. Omdat wij genoegen nemen met onbeduidende genietingen 
is het niet de moeite waard om ons serieuze dingen te geven. Daarom is de ontwikkeling langs 
de vier trappen noodzakelijk, totdat een klie zal ontstaan die zich als een volwassen ontvanger 
zal voelen.  
 
5)Zoals boven reeds gezegd werd, ontwikkelde de Schepping zich overeenkomstig de vier 
bchienot, die in de Naam HaVaJ"A zich gecodeerd. Zij heten chochma, biena, tieferet en 
malchoet. bchiena alef, die ook chochma heet, bevat zowel het licht als het vat, dat uit de 
wens om te ontvangen bestaat. Dit vat bevat al het licht, dat or chochma heet ("licht der 
wijsheid") of or chaja ("licht des levens", "levend licht"), omdat dit al het licht van het leven 
is dat zich binnen de Schepping bevindt. Ondanks de combinatie licht/vat wordt de bchiena 
alef toch nog tot licht gerekend, want van een vat echter is nog niets merkbaar. Dit vat bevindt 
zich namelijk in het licht en is nog slechts in potentie aanwezig. Het is nog zeer vermengd en 
verbonden met het licht en nivelleert zich ten opzichte van het licht. Vervolgens komt de 
bchiena beth. Deze is ontstaan als gevolg van het feit, dat de chochma aan het einde van haar 
ontwikkeling een gelijkenis wenste te verkrijgen met de eigenschappen van het licht, dat zich 
binnenin bevond. Er werd een wens in haar opgewekt om te geven aan de Schepper. Immers 
de aard van het licht is de pure wens om weg te geven. In antwoord op het ontstaan van deze 
wens, die in haar opgewekt was, kwam uit de Schepper een nieuw kwalitatief ander licht, dat 
or chassadiem heet ("licht van barmhartigheid"). Daarom heeft de bchiena beth zich bijna 
geheel ontdaan van het or chochma, dat de Schepper haar gaf. Het or chochma kan zich alleen 
binnen een geschikt vat bevinden, dus binnen de wens om te ontvangen. Zowel het licht als 
het vat in de bchiena beth onderscheiden zich van licht en vat die zich in de bchiena alef 
bevinden. Immers in de bchiena beth vormt de "wens om te ontvangen" zich tot een vat én tot 
het licht - or chassadiem. Or chassadiem geeft voldoening vanwege een gelijkenis van 
eigenschappen met de eigenschappenvan de Schepper. De wens om te geven leidt tot een 
gelijkenis van eigenschappen met die van de Schepper en de gelijkenis van eigenschappen in 
de geestelijke werelden leidt tot samenvloeiing. Daarna komt de bchiena giemel. Nadat het 
licht binnen het Schepsel tot het stadium van het or chassadiem was getransformeerd, waarbij 
het or chochma praktisch helemaal afwezig werd (zoals bekend, vormt het or chochma de 
primaire levenskracht in de Schepping), ging de bchiena beth een gebrek te voelen. Aan het 
einde van haar ontwikkeling trok zij een zekere portie van het licht or chochma naar zich toe, 
opdat binnenin haar het or chassadiem zou beginnen te stralen. Daarvoor wekte zij binnen 
zichzelf een zekere portie van de wens om te ontvangen op, die een nieuw vat vormde, dat 
bchiena giemel of tieferet heet. Het licht dat zich daar binnenin bevindt heet or chassadiem 
met een straling van het or chochma. Dat komt, omdat het belangrijkste deel in dat licht het or 
chassadiem is en slechts een klein deel het or chochma.  
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Vervolgens komt de bchiena dalet. Het vat bchiena giemel werd aan het einde van zijn 
ontwikkeling geprikkeld om het or chochma naar zich toe te trekken, maar nu in al zijn 
volheid net zoals bij de bchiena alef het geval was. Nu blijkt het zo te zijn, dat deze prikkeling 
van bchiena giemel ertoe leidt, dat de bchiena dalet ook die hartstochtelijke wens om te 
ontvangen verkrijgt, die de bchiena alef al had. Daar komt nog bij, dat de Schepper al een 
keer het licht uit zijn midden heeft verdreven en de bchiena dalet nu weet hoe slecht het is 
zonder het licht or chochma. Daarom wenst bchiena dalet veel meer van dit licht te 
ontvangen, dan toen het licht op het niveau van de bchiena alef was. Enfin, het ontvangen en 
vervolgens weggeven van het licht, doet een klie ontstaan. Nu is het zo, dat wanneer een klie 
het licht weer zal ontvangen, de klie aan het licht vooraf zal gaan. Vandaar, dat de bchiena 
dalet de laatste fase is van het vormen van een klie, die malchoet heet.  
 
Waarom werd het licht zelf niet de reden van het feit, dat klie ging wensen om te geven? Wij 
observeren in onze natuur de wet, dat elke tak ernaar streeft om op zijn wortel te lijken. Toen 
het licht chochma kwam, ontving de klie dit licht. Maar toen de klie ondervond dat het licht 
van de Gever kwam begon de klie te wensen om op de Bron te lijken en niet meer te 
ontvangen. Het blijkt dus, dat van de kether twee handelingen uitgaan:  
 

a) de wens om de scheppingen te vergenoegen schiep de wens om te ontvangen - dat 
is bchiena alef;  

b) de wens om te willen geven is actief in de schepping, aangezien de schepping waar 
neemt, dat het licht dat zij ontvangt, voort komt uit de wens van een hogere om te 
geven. Daarom wenst elke hogere eveneens te geven. 

 
Een voorbeeld daarvan kunnen wij gadeslaan in de materiële wereld. Een mens geeft aan een 
ander een geschenk en die ander neemt het aan. Daarna begint de tweede  te overpeinzen en 
begrijpt: ‘Hij is gever! En ik ben ontvanger? Het is voor mij niet de moeite waard om te 
ontvangen!’ Daarom retourneert hij het geschenk. Aanvankelijk, toen hij het geschenk 
ontving bevond hij zich onder invloed van de gever en voelde zich niet als ontvanger. Maar na 
het ontvangen ging hij zich als ontvanger zien en weigert daarom het geschenk. Dat is wel 
opmerkelijk, omdat bij deze mens de wens om te ontvangen aanwezig is. Hij had toch eerst 
wel ontvangen, maar hij vroeg er niet om! Daarom heet dat geen klie. Het kan pas klie 
genoemd worden, wanneer hij ondervindt dat er een genieting en vulling bestaan en indien hij 
de gever verzoekt en smeekt opdat hij hem dat zal geven. Waarom heeft biena een grotere 
wensdikte (aviejoet) dan chochma, ofwel zij heeft een grotere wens om te ontvangen, want zij 
wenst toch te geven? Chochma  is klie die zich nog niet als ontvangende waarneemt, 
waardoor de gever volledig heerst over chochma. Maar biena neemt al zichzelf al waar als 
een ontvangende en daarom beschikt ze over grotere aviejoet dan chochma.  
 
Er zijn twee soorten lichten:  
 

a) het licht van het Doel van de schepping, dat ‘licht chochma’ (or chochma) heet. 
Het gaat van de Schepper uit , dus van Zijn wens om scheppingen te vergenoegen; 
dat is het eerste stadium (bchiena alef);  

b) het licht van Correctie van de schepping, dat ‘licht van barmhartigheid’ (or 
chassadiem) heet. Dit licht verspreidt zich dankzij de schepping; dat is het tweede 
stadium (bchiena beth).  

 
Hoe kan men zeggen, dat het licht chassadiem zich dankzij de schepping verspreidt. Is de 
Schepper dan niet de bron van het licht en genieting? Dit komt, omdat dankzij samenvloeiing 
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van de schepping met de Bron van genieting de genieting van de Schepper af komt. Het begin 
van de schepping doet zich als volgt voor: van de Schepper gaat het licht (or) uit, dus een 
genieting. Dit neerdalen van het licht van de Schepper heet het stadium nul, ofwel de wortel 
(bchiena sjoresj). Juist voor deze genieting schept het licht een vat (klie), dat in staat is om de 
hele genieting in zich op te nemen, die zich in het licht bevindt. Laten wij zeggen, dat de 
Schepper wenste om de schepping ter grootte van 1 kg te vergenoegen. Dan dient Hij een 
schepping te scheppen, ofwel de wens om te ontvangen, een klie, met een omvang van 1 kg, 
die in staat is om alle genietingen die Hij schiep volledig op te nemen. Deze toestand van de 
volledige verzadiging van de klie door het zich vullen met het licht van de Schepper wordt het 
stadium alef (1) genoemd. Dit stadium wordt gekenmerkt door de wens om genieting te 
ontvangen (ratson lekabbel). Het licht dat genieting met zich meebrengt heet or chochma. 
Aangezien de klie in dit stadium licht chochma onvangt, heet ook het stadium zelf ‘chochma’. 
De klie ontvangt het hele licht van de Schepper, neemt de volledige genieting van het licht 
waar en verkrijgt Zijn Eigenschap, namelijk de wens om te geven en te vergenoegen. Als 
gevolg daarvan verandert de klie in een van genieting ontvangende in de wensende om te 
geven, en daarom houdt de klie op het licht te willen ontvangen. In de klie ontstaat daarop een 
nieuwe, een aan de oorspronkelijke wens tegenovergestelde wens en daardoor gaat de klie 
over in een nieuwe toestand, die stadium beth (2) heet, ofwel de wens om te geven (ratsoen 
lehasjpieja), ofwel biena. Dus de klie houdt  op om het licht te ontvangen. Het licht gaat 
echter wel een interactie aan met de klie en ‘zegt hem’ (laat de klie voelen via eigenschappen 
van het licht – vert.), dat de klie het Doel van de schepping niet vervult door het licht te 
weigeren. Zo vervult de klie de wens van de Schepper niet. De klie analyseert deze informatie 
en komt tot de conclusie dat hij inderdaad de wens van de Schepper niet vervult, Deze wenst 
dat de klie van het licht zou genieten. Bovendien voelt de klie, dat licht de levenskracht is en 
dat hij niet zonder kan. Daarom beslist de klie, terwijl hij steeds wenst te geven, toch enige 
levensnoodzakelijke portie licht te gaan ontvangen. De klie stemt ermee in om het licht te 
ontvangen om twee redenen: de eerste en voornaamste reden is, omdat de klie de wens van 
deSchepper wenst te vervullen. De tweede reden is de waarneming van het feit, dat de klie 
daadwerkelijk niet zonder licht kan leven. Dit ontstaan van een kleine wens om het licht te 
ontvangen in de klieschept een nieuw derde stadium, dat bchiena giemel heet (3), ofwel Zeir 
Anpien.  
 
Door tegelijkertijd te geven en een beetje te ontvangen in het stadium Giemel begint de klie te 
beseffen, dat het de wens van de Schepper is om de klie volledig met licht te vullen, zodat de 
klie oneindig daarvan zal kunnen genieten. Aangezien de klie al een weinig licht chochma 
ontving, dat voor zijn bestaan strikt noodzakelijk is, kan de klie nu al zelf beslissen om het 
overige licht te ontvangen, omdat de Schepper het zo wenst. De klie begint opnieuw al het 
licht van de Schepper in zich te ontvangen, zoals in het stadium 1. Het nieuwe stadium heet 
bchiena dalet (4). Dit stadium verschilt van het stadium 1 daarmee dat de klie bewust zelf de 
wens om te ontvangen vertoont. Het eerste stadium was onbewust gevuld met licht , volgens 
de wens van de Schepper. De eigen, persoonlijke wens was niet aanwezig. Het 4e stadium 
heet het ‘koninkrijk der wensen’ (malchoet). Deze toestand van de malchoet heet ook de 
‘Oneindige wereld’ (olam ein sof), de oneindige, onbeperkte wens om te genieten, die met 
licht (genieting) is gevuld. Bchiena sjoresj (0) is de wens van de Schepper om de schepping te 
scheppen en hem de maximale genieting te verstrekken. In dit stadium is, zoals in een 
graantje, de gehele aankomende schepping samengepakt van het begin tot aan het einde. 
Hierin is de gehele positie van de Schepper ten aanzien van de toekomstige schepping 
weergegeven. Bchiena sjoresj (0) is het Plan van de hele schepping (machsjevet ha-brieja). 
Alle achtereenvolgende processen zijn slechts verwezenlijkingen van dit Plan. Elke 
achtereenvolgend stadium is bovendien een logisch gevolg van het voorgaande stadium. De 
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ontwikkeling vindt plaats van boven naar beneden, van de Schepper tot onze wereld. Er 
ontstaan steeds nieuwe, neerdalende traptreden. Alles gaat van het volmaakte naar het 
onvolmaakte. De Schepper schiep licht, ofwel genieting uit Zichzelf, uit Zijn Wezen. Daarom 
wordt gezegd dat het licht is geschapen uit het wezenlijke (jesj mie jesj), dus het licht bestond 
altijd. Het verschijnen van het stadium 1, de wens om genieting te ontvangen, ofwel het vat, 
heet ‘het  wezenlijke uit niets’, het wezenlijke ex nihilo (jesj mie ain). Dus, de Schepper 
schiep de schepping uit ‘niets’, omdat bij de Schepper kan zelfs geen schaduw van de wens 
om te ontvangen zijn. De eerste zelfstandige wens van de schepping verscheen in het stadium 
2. In dit stadium manifesteerde zich voor het eerst de wens om te geven. Deze wens is 
ontstaan onder invloed van het licht, dat van de Schepper ontvangen werd, en dat nog in het 
Scheppingsplan was ingeplant. De klie neemt deze wens echter waar als zijn persoonlijke, 
zelfstandige wens. Zo is ook met onze wensen: allemaal dalen ze neer van boven van de 
Schepper, maar wij beschouwen ze als onze, die wij zelfstandig bewustworden. Na de wens 
om te geven in het stadium 2 te hebben waargenomen, houdt de klie op genieting van het 
ontvangen waar te nemen, houdt op het licht als genieting te ondervinden. Het licht verlaat 
hem als het ware en de klie blijft leeg achter. In stadium 1 was de wens om te genieten 
geschapen. Dat is de enige wens die de Schepper niet Zelf heeft. Juist deze wens vormt 
eigenlijk de schepping. In het hele heelal bestaan slechts twee varianten van deze wens van 
het stadium 1: om te genieten van het ontvangen of van het geven óf een vermenging van deze 
twee wensen. Maar behalve de Schepper bestaat slechts één ding: de wens om te genieten.  
Een vat (klie) blijft altijd wensen om te ontvangen. Zijn materiaal verandert niet. Het lukt een 
mens pas om dat te begrijpen als hij het kwaad beseft, dus onze egoïstische aard beseft. Alles 
wat in onze natuur  ingeplant is, in elke cel, is niet meer dan de wens om te genieten in een 
zekere mate. De klie in het stadium 2, na leeg te zijn overgebleven, houdt op waar te nemen 
dat hij bestaat. Hij is door het licht geschapen en toen hij zonder licht achterbleef stierf hij als 
het ware af. Daarom ontstaat in dit stadium de wens om wederom licht te ontvangen, al was 
het maar een beetje. De genieting van het ontvangen van het licht heet or chochma. De 
genieting van het geven heet licht van barmhartigheid (or chassadiem). Het stadium 2 (biena) 
wenst wel te geven, maar ontdekt terstond dat het eigenlijk niets te geven heeft en dat hij 
‘sterft’ zonder or chochma. Vandaar dat hij besluit om een beetje licht or chochma in zich op 
te nemen. Dit schept  het derde stadium (bchiena giemel). In dit stadium heeft de klie twee 
tegenovergestelde wensen: de wens om te ontvangen en de wens om te geven. De wens om te 
geven overheerst. Ondanks het feit, dat de klie zelf niets heeft om te geven, bestaat toch deze 
wens om de Schepper te kunnen geven. Deze wens is gevuld met het licht chassadiem. Daarin 
is tevens een kleine hoeveelheid van or chochma aanwezig, die de wens om te ontvangen vult. 
Het vierde stadium (malchoet) wordt geleidelijk uit het derde stadium voortgebracht. De wens 
om te ontvangen neemt toe, waarbij de wens om te geven uitgestoten wordt en na enige tijd 
blijft deze wens om te ontvangen als de enige over. Vandaar dat dit stadium malchoet heet, 
dus het koninkrijk van wensen, de wens om alles in zich op te nemen en daarmee alle 
genietingen en het hele licht chochma. Dit stadium is de voltooiing van het scheppen van de 
schepping en daar het alles oneindig en zonder begrenzingen in zich ontvangt, heet dit 
stadium tevens de ‘Oneindige wereld’. Deze vier stadia heten de vier stadia van het directe 
licht (arba bchienot de or jasjar’), dat rechtstreeks van de Schepper uitgaat. Alles binnen de 
overige schepping, alle werelden, alle engelen, sfirot (emanaties van lichten, krachten – vert.) 
en alle zielen maken allen slechts deel uit van deze malchoet. Aangezien malchoet vervolgens 
wenst om op de vorige stadia te gaan lijken, vormt de gehele schepping een weerspiegeling 
van deze vier stadia. Om dat te begrijpen en om te verklaren hoe in elk van de werelden deze 
vier stadia hun weerspiegeling vinden, hoe dat op onze wereld invloed uitoefent, hoe wij 
terwijl wij door actief handelen en middels feed-back de werelden kunnen beïnvloeden om 
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ons bij het algemene proces van het Heelal aan te sluiten, daaruit bestaat de hele wetenschap 
Kabbala. Onze taak is om dit alles te bevatten.  
 
6)Elk schepsel wordt in de bovengenoemde tien sfirot verdeeld. Deze vier bchienot komen 
overeen met de vier werelden ABieJ”A en bevatten het gehele Heelal en elk detail, dat in de 
realiteit bestaat. De bchiena alef heet chochma ofwel de wereld Atsieloet. De bchiena beth 
heet biena ofwel de wereld Brieja. De bchiena giemel heet tieferet ofwel de wereld Jetsiera. 
De bchiena dalet heet malchoet ofwel de wereld Asieja. Laten wij de aard van deze Vier 
Bchienot die in elke ziel bestaan, onder de loep nemen. Elke ziel (nesjama) gaat van de 
Oneindige wereld uit en daalt af naar de wereld Atsieloet. Daar verkrijgt zij de eigenschappen 
van de bchiena alef. In de wereld Atsieloet heet zij nog niet nesjama, omdat deze naam wijst 
op een zekere verwijdering van de Schepper. Als gevolg van deze verwijdering verdwijnt zij 
uit het stadium van het Oneindige: uit het afwezig zijn van begrenzingen en uit de volledige 
samenvloeiing met de Schepper. Zij verkrijgt een zekere "zelfstandigheid". Maar voorlopig 
blijkt zij een nog niet gevormde en voltooide klie te zijn. Daarom scheidt niets haar nog van 
de Essentie van de Schepper. Zoals wij weten, de bchiena dalet fase van de ontwikkeling van 
eenvat is nog geen klie als zodanig, omdat deze klie zich in de bchiena dalet ten opzichte van 
het licht volledig afschaft (de klie is volledig met het licht gevuld en als zodanig is geheel 
opgegaan in het licht – vert.). Daarom zegt men dat de wereld Atsieloet nog steeds helemaal 
goddelijk (spiritueel – vert.) is - "Hij is één en Zijn Naam is één". En zelfs de zielen van 
andere wezens (zoals bijvoorbeeld die van dieren – vert.) die van de mens verschillend zijn, 
die door een desbetreffende wereld heen komen, vloeien met de Schepper samen.  
 
7) In de wereld Brieja regeert al de bchiena beth, dus diens klie met de "wens om te geven". 
Als de ziel in de wereld Brieja aankomt, verkrijgt zij dit stadium van de vatontwikkeling en 
heet nu nesjama. Dat betekent dat de ziel reeds van de Wezen van de Schepper is 
afgescheiden en nu een zekere zelfstandigheid verkrijgt. Desalniettemin blijft deze klie 
voorlopig nog zeer "zuiver" en "transparant", dus hij staat nog zeer dicht  bij de Schepper wat 
zijn eigenschappen betreft. Daarom beschouwt men hem nog als volledig geestelijk.  
 
8) In de wereld Jetsiera regeert de bchiena giemel. Deze bevat reeds een zekere, maar geringe 
portie van de wens om te ontvangen. Als een ziel in de wereld Jetsiera neerdaalt en dit 
stadium van de vatontwikkeling verkrijgt, stapt zij over van de toestand nesjama naar roeach 
(die bij deze wereld hoort – vert.). Deze klie beschikt al over een zekere wensdikte (aviejoet), 
dus over een zekere portie van de "wens om te ontvangen". Toch rekent men deze klie nog tot 
het geestelijke, omdat de hoeveelheid en de kwaliteit van de "wens om te ontvangen" nog 
ontoereikend zijn om zich helemaal, wat eigenschappen betreft, van de Wezen van de 
Schepper af te scheiden. Om tot een volledige afscheiding van de Wezen van de Schepper te 
komen dient een lichaam al over een grote mate van "zelfstandigheid" te beschikken.  
 
9) In de wereld Asieja regeert de bchiena dalet, die het uiteindelijke stadium van de 
vatontwikkeling vertegenwoordigt. In dit stadium bereikt de "wens om te ontvangen" haar 
maximale ontwikkeling. De klie verandert in een lichaam, dat helemaal van de Wezen van de 
Schepper is afgescheiden. Het licht, dat zich in de bchiena dalet bevindt, heet nefesj. Deze 
naam wijst op het ontbreken van een eigen beweging bij dit soort licht. Het is overigens goed 
om te weten, dat er niets is, dat niet uit zijn eigen ABieJ”A (of vier bchienot) bestaat.  
Wat is het verschil tussen de wens om te ontvangen en de ziel? De wens om te ontvangen heet 
bchiena dalet, die de basis van alles is en deze neemt waar en bevat alle trappen. De ziel 
noemt men in de regel ‘licht’. Licht zonder degene, die hem bevat heet ‘licht’. Licht samen 
met degene die het licht bevat, heet ‘ziel’. Bijvoorbeeld, vijf mensen bekijken een vliegtuig 
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met een verrekijker en bij sommigen is de verrekijker sterker dan die van een ander. Daarom 
zegt de ene dat de afmeting van het vliegtuig 20 cm is en de ander dat het vliegtuig 1 meter is. 
Iedereen zegt de waarheid, want zij overleggen op basis van datgene, wat zij begrijpen. Hun 
mening zegt echter niets over het vliegtuig zelf zoals het is. De reden van het verschil om wat 
zij zien is gelegen in het verschil van kwaliteit van de lenzen van hun verrekijkers. Zo is dat 
ook bij ons het geval. In het licht zijn er generlei veranderingen gaande. Alle veranderingen 
doen zich bij degene voor, die aan het bevatten is en datgene, wat wij bevatten heet ‘ziel’. In 
ons voorbeeld symboliseert de verrekijker het niet samenvallen van eigenschappen en daaruit 
komen verschillen tussen degenen, die bevatten en datgene, wat door de ziel bevat wordt. 
  

Pagina 10 
 
 
10) De nefesj, die het licht des levens is en die in het lichaam is ingesloten, gaat direct van de 
Essentie der Schepper uit. Wanneer het licht des levens door de vier werelden ABieJ”A heen 
loopt, verwijdert zij zich steeds verder en verder van de Schepper, totdat zij de voor haar 
bestemde klie bereikt, dus een lichaam. Pas dan spreekt men van een klie, die helemaal 
gevormd is. In dit stadium van de vatontwikkeling zal het licht, dat zich in het vat bevindt, 
zich in zo’n grote mate verkleinen, dat zijn bron niet meer wordt waargenomen. De 
Schepping (klie) houdt dus op met het waarnemen van de Schepper. Echter, door het leren van 
de thora en de Voorschriften met een intentie om de Schepper daarmee genoegen te willen 
doen, kan de Schepping haar klie, dat lichaam heet, reinigen. Dan zal de Schepping wel al het 
licht kunnen ontvangen, dat door de Schepper reeds in Zijn Scheppingsplan werd voorbereid. 
Juist dat bedoelde rabbi Chananja ben Akasjja, toen hij zei: "De Schepper wenste Israël (de 
joden) te begunstigen, daarvoor gaf  Hij hen de thora en de Voorschriften...".  
  
Hier zet rabbi Chananja ben Akasjja ons het begrip aviejoet uiteen, dat wij dienen te zuiveren 
(lezakot). Aviejoet is de bchiena dalet, die zelfgenieting ontvangt. Het doel is om de gelijkenis 
van eigenschappen met de Schepper te bereiken, dus om omwille van het geven te gaan 
ontvangen. Dat heet zakoet,  zuivering. Hoe kan men deze traptrede bereiken? Dat is mogelijk 
door de thora te bestuderen met de intentie om de wens om te geven te bereiken. Eén klie kan 
eigenlijk niet tegelijkertijd twee tegengestelde wensen bevatten: of een wens om te ontvangen, 
of een wens om te geven. Indien er in een vat toch twee wensen verschijnen, dan verdelen ze 
zich binnen de klie in twee delen in een bepaalde verhouding, hoewel ze ook één naam 
kunnen blijven dragen (als ze nog gemeenschappelijke kanten behouden – vert.).  
 
Onder het begrip "tijd" wordt in de geestelijke wereld de oorzakelijkheid tussen geestelijke 
objecten verstaan : bijv. het ontstaan van de lagere uit de hogere werelden. In de geestelijke 
werelden bestaat oorzaak en gevolg, maar geen tijd of een bepaalde tijdspanne. In onze 
wereld daarentegen is tussen oorzaak en gevolg in de regel een zeker verloop van tijd.  
  
Indien wij zeggen ”vroeger”, dan bedoelen we een oorzaak, met “later” bedoelen we het 
gevolg. Aan de begrippen “het ontbreken van tijd en ruimte” zullen wij geleidelijk moeten 
wennen. Eén van de grootste codificators van de Joodse wetten Mosje ben Maimon 
(Maimonides) schreef, dat de snelheid van al onze materie, van het gehele Heelal, lager is dan 
de lichtsnelheid. Bij een snelheid, die hoger is dan de lichtsnelheid, wordt de tijdsfactor nul. 
De ruimte trekt zich dan tot één punt samen (dat weten we al dankzij Einstein). En wat 
daarna? Daarna bevindt zich de gehele geestelijke wereld. In de geestelijke werelden is ruimte 
noch tijd. Zij worden door een mens, die ze bevat, aan nul gelijkgesteld.  De geestelijke 

 20



ruimte is vergelijkbaar met onze innerlijke geestelijke wereld, wanneer u zich innerlijk door 
iets gevuld voelt of leeg bent. Er bestaan in de wereld alleen de Schepper en de schepping. De 
Schepping is een wens om het licht (genieting) van de Schepper te ontvangen. In onze wereld 
is deze wens onbewust. De bron van het leven, ofwel genieting,  wordt niet waargenomen. In 
onze wereld is de "wens om te genieten" egoïstisch van aard. Indien een mens deze wens zou 
kunnen corrigeren en altruïstisch kangaan gebruiken, dan zou hij in deze wens het licht, de 
Schepper en de geestelijke wereld kunnen gaan waarnemen. De geestelijke wereld en de 
Schepper zijn één en hetzelfde. 
  
De gecorrigeerde wens van de mens heet “ziel”. Nadat de ziel is verdeeld in bepaalde deeltjes, 
namelijk in aparte zielen. Vervolgens worden ze verkleind en verwijderen ze zich van de 
Schepper qua eigenschappen en worden in de mens geplaatst, die in onze wereld geboren 
wordt. Een ziel kan zich in een volwassen mens gaan vestigen in elke willekeurige periode 
van zijn leven. Dat vindt plaats in overeenstemming met het programma dat van boven wordt 
opgelegd. Zielen vervangen elkaar in de loop van het hele menselijke leven (men verkrijgt 
steeds ‘toevoegingen’ aan zijn ziel door veranderingen van eigen toestanden – vert.). Hun 
verdeling geschiedt onafhankelijk van het feit of een mens nog in dit leven verblijft of dat hij 
deze wereld reeds heeft verlaten. In principe lijkt dit op een kleding die de mens regelmatig 
wisselt. Zo vervangt ook de ziel haar gewaad. Zij vervangt haar materiële gewaad, ons 
fysiologische lichaam. En terwijl zij dit verlaat komt een andere ziel in haar plaats die haar 
vervangt. Het lichaam sterft, maar de ziel vervangt haar gewaad door een ander gewaad. De 
taak van de mens is, om, terwijl hij zich in het lichaam in onze wereld bevindt, ondanks de 
egoïstische wensen van zijn lichaam, het geestelijke niveau te bereiken, waaruit zijn ziel was 
neergedaald. Na deze taak te hebben volbracht bereikt de mens het geestelijke niveau dat 620 
maal hoger is dan het huidige. Dit komt overeen met de 613 hoofd- en 7 aanvullende 
voorschriften van de thora.  
  
Alle zielen hebben dezelfde taak: hun volledige correctie bereiken. Dat komt precies overeen 
met een stijging van 620 maal hoger. Juist door de obstakels van de kant van het lichaam kan 
men zich tot dat niveau verheffen. Daarin ligt dus de hele zin van het verblijf in onze wereld, 
van het in ons lichaam vertoeven, besloten. Het enige verschil tussen de zielen is a) de 
aanvangs- en eindtoestand; b) de aard van de ziel; c) van welk deel van de 
gemeenschappelijke ziel (de oorspronkelijke ziel van de eerste mens Adam die alle zielen in 
zich verenigde – vert.) de betreffende ziel afkomstig is. Wanneer alle zielen zich tot 
éénverenigen, ontstaat er een volkomen nieuwe toestand naar grootte en kwaliteit van de 
gezamenlijke wens en de omvang van de informatie. Er zijn bepaalde typen zielen die hun 
eigen correctie al hebben bereikt en zij dalen naar onze wereld af om anderen te corrigeren. 
Dat is een ziel van een type als rabbi Sjiem’on bar Jochaj, die vervolgens naar rabbi AR”I is 
verhuisd en daarna werd ingebed in Baal haSoelam. Soms daalt zo’n ziel af om onze wereld 
in zijn geheel te beïnvloeden en soms om toekomstige kabbalisten op te kweken, of 
dergelijke. Na de eindcorrectie zal er echter geen verschil meer zijn tussen de zielen. Het 
verschil tussen hen bestaat alleen op weg naar het einddoel.  
  
Er is gezegd, dat de joden waren verbannen om de volgende redenen: 
  

• om de kennis aangaande het geestelijke te verspreiden;  
• om de zielen van die goim (niet-joden) in zich op te nemen, die zich in een bepaald 

stadium tot het geestelijke voelen aangetrokken.  
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Daarmee wordt bedoeld, dat de reeds gecorrigeerde zielen, die Israël worden genoemd, zich 
in  ongecorrigeerde lichamen (goim) vestigen, opdat zij zich naar de geestelijke wereld 
zouden kunnen verheffen (om de verbanning in onze wereld af te schaffen). In onze wereld 
vinden in lichamen materiële handelingen plaats, die slechts een geringe gelijkenis met het 
geestelijke vertonen. De verbinding tussen het geestelijke en het materiële is eenzijdig. Het 
gaat van boven naar beneden, van het geestelijke naar het materiële. De mens wordt aangezet 
tot een gevoel van schaamte. Na het gevoel van schaamte te hebben waargenomen, beperkt de 
malchoet van de Oneindige Wereld zich en houdt op genieting te ontvangen. De schroom is 
dan zo ondragelijk, dat hij groter is dan genieting. Wat betekent het woord “schaamte” in dit 
kader?  Dat is helemaal niet het gevoel, zoals dat door ons gewoonlijk wordt waargenomen. 
De geestelijke schaamte ontstaat uitsluitend, wanneer de mens de Schepper waarneemt. Dit 
gevoel komt voort uit een geestelijke onverenigbaarheid van de Schepper met de mens. De 
mens schaamt zich, wanneer hij na alles, wat hij van de Schepper heeft ontvangen, Hem niet 
hetzelfde terug kan geven. Deze schaamte is alleen kenmerkend voor hoge zielen, die al in de 
geestelijke wereld zijn binnengetrokken. Zij hebben zich verheven naar de geëigende 
traptreden, waar de Schepper wordt waargenomen.   
  
Waarnemingen kan men niet aan een ander overbrengen. Indien eenof andere waarneming de 
mens bekend is, dan kan men deze wel van buitenaf bij een ander opwekken, maar niet in die 
ander opnieuw creëren. Zo zijn vele geestelijke waarnemingen niet overdraagbaar, noch in 
onze wereld noch in de geestelijke, omdat deze alleen door hen waargenomen kunnen 
worden, die ze kunnen bevatten. Indien een mens iets waarneemt, kan hij zijn waarnemingen 
niet aan een ander overbrengen, noch bewijzen. Wij nemen alleen datgene waar, wat in ons 
terechtkomt. Wij weten niets van wat zich buiten ons om afspeelt en niets van wat niet via 
onze zintuigen binnenkomt. Elke keer ontdekt de wetenschap iets nieuws, maar wij weten 
niets over datgene, wat nog niet is ontdekt. Van tevoren het onontdekte weten, kunnen we 
niet. Het onontdekte bevindt zich nog buiten ons, rondom ons en is met ons verstand nog niet 
waargenomen of binnengedrongen. De wetenschap verklaart door haar “ontdekkingen” alleen 
maar feiten in de natuur. Daarmee zegt de wetenschap alleen, dat iets dat eerder aan de mens 
onbekend was, nu is ontdekt. Dat wat nog niet ontdekt is blijft echter rondom ons bestaan 
buiten onze waarnemingen om. De Kabbala is ook een wetenschap. Zij onderzoekt echter niet 
onze wereld, maar de geestelijke wereld en geeft de mens een extra zintuig. Door in de 
geestelijke wereld te vertoeven zijn we meer in staat ook onze wereld te begrijpen. Dat komt, 
omdat alle gebeurtenissen, die in de geestelijke wereld geschieden, naar onze wereld afdalen. 
En de gevolgen van onze handel en wandel in onze wereld stijgen naar de geestelijke wereld 
op. Een en ander gebeurt geheel naar de wet van de voortdurende circulatie en uitwisseling 
van alle informatie. Onze wereld is de laatste en laagste trap van alle werelden. Daarom ziet 
een kabbalist, die in de geestelijke wereld vertoeft, het neerdalen van de zielen, hun stijgingen 
en de oorzaken en gevolgen van alle geestelijke en materiële processen. Is de Kabbala een 
authentieke wetenschap? Door van bovenaf een blik op onze wereld te werpen, ziet men, dat 
elke levensleer en alle religieën daar eindigen, waar de innerlijke wereld, de innerlijke 
psychologie van de mens begint. Daar het in onze wereld op dit niveau niets mogelijk is, kan 
men ook niet bewijzen. Slechts wie zich spiritueel verheft zal het zien. Daarom wordt de 
Kabbala ook wel een “Geheime wetenschap” genoemd. Indien een mens in onze wereld 
geboren is, die niet weet wat het hebben van het gezichtsvermogen betekent, dan zal het niet 
mogelijk zijn om hem uit te leggen wat het begrip “zien” inhoudt.  
  
De Kabbala bevat een methode voor het ontwikkelen van een waarnemingsvermogen, 
waardoor een extra zintuig wordt gevormd. De mens begint met de Schepper te spreken en 
Hem te ervaren. De Schepper begint de mens zijn eigen innerlijke wereld te openbaren, de 
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enige wereld, die de mens kan voelen en begrijpen. De mens, zoals trouwens elk andere 
schepsel, kan alleen dat waarnemen, wat vanuit de Schepper in hem neerdaalt. Zou de 
Schepper nog iets in petto hebben waar Hij het niet over heeft? Natuurlijk heeft Hij dat. 
Immers ook wij ontvangen onophoudelijk steeds nieuwe informatie, steeds nieuwe 
waarnemingen, die Hij nog niet eerder in ons heeft laten binnenkomen. Maar over datgene, 
wat nog niet van de Schepper wordt ontvangen, is het onmogelijk zich een mening te vormen. 
Alles wat de Kabbala in het innerlijk van de mens vormgeeft, doet hij in de loop van 6000 
traptreden, hetgeen ook “6 duizend jaar” genoemd wordt. Vervolgens, na de weg van de 
geestelijke stijging op de 6000 traptreden te hebben doorlopen, verheft de mens zich naar een 
hoger bevattingsniveau en breekt het 7e millennium aan met de naam Sjabbat. Daarop volgen 
nog drie stijgingen. De mens bevat het 8e, 9e en 10e millennium, wanneer hij de hoogste sfirot 
biena, chochma en kether heeft bereikt. Deze trappen bevinden zich boven de schepping. Zij 
behoren volledig tot de Schepper, Die zulke ervaringen en samenvloeiingen met Hem aan als 
geschenk geeft aan de gecorrigeerde zielen. Daarover wordt nergens geschreven, want er is 
geen taal waarin men dat zou kunnen beschrijven. Dit behoort tot de geheimen van de thora. 
Daarom kunnen we niets antwoorden, als er iets over de Schepper zelf gevraagd wordt. Wij 
spreken alleen over het licht, dat door Hem verspreid wordt. Wij bevatten het Licht en op die 
manier bevatten we de Schepper. Daarom noemen we datgene, wat wij bevatten de 
“Schepper”, degene die ons heeft geschapen. Nu blijkt het zo te zijn, dat wij in principe 
onszelf bevatten, dus onze innerlijke wereld en niet Hem zelf.  
  
Na zich volledig met het licht te hebben gevuld, voelde de malchoet dat zij, hoewel zij de 
Schepper wel voldoening geeft daar zij al Zijn licht ontvangt, voor wat betreft haar 
eigenschappen toch helemaal tegengesteld aan de Schepper blijft. Dat komt omdat zij 
genieting wenst te ontvangen, terwijl de Schepper genoegen wil doen. De zich in dit stadium 
bevindende malchoet (koninkrijk der wensen) ondervond voor het eerst een gevoel van een 
brandende schaamte door het feit, dat zij de Gever en Zijn eigenschappen zag en daarmee het 
volledige verschil tussen Hem en haarzelf. Als gevolg van de zo in haar ontstane waarneming 
besluit de malchoet zich helemaal van het licht te ontdoen. Dit is in principe gelijk aan het 
stadium 2 (biena) met dit verschil, dat hier voor de schepping haar hartstochtelijke wens om 
te genieten duidelijk waarneembaar is alsmede hoe sterk deze wens aan de wensen van de 
Schepper tegengesteld is. Het uitstoten van het licht uit de malchoet heet “de Eerste 
beperking” (Tsiemtsoem Alef, afgekort - Ts”A). Als gevolg van de Ts”A blijft de malchoet 
geheel leeg. Tot het vierde stadium was de Schepper de handelende kracht. Vanaf het 
waarnemen van het schaamtegevoel en daarna, begint de schepping als het ware “uit zichzelf” 
te handelen. De stuwende kracht blijkt juist de waarneming van de schaamte te zijn. 
  
Na haar beperking wenst de malchoet geen licht meer te ontvangen. Maar zij is zich bewust 
van haar tegenstelling met de Schepper. Hij geeft haar immers de genieting. Al deed de 
malchoet wat de Schepper wilde en ontving zij in haar toestand het licht om de wens van de 
Schepper te vervullen, zij blijft toch volledig aan Hem tegengesteld. Hoe kan men toch 
bewerkstelligen om geen schaamte te ondervinden en aan de Schepper gelijk te kunnen 
worden? Dus om te kunnen ontvangen, omdat Hij dat wil, maar ook om te kunnen geven 
zoals Hij dat doet? De malchoet kan deze toestand bereiken, indien zij niet omwille van 
zichzelf gaat ontvangen om haar honger (lees: wens om te genieten – vert.) te stillen, maar zal 
dat doen omwille van de Schepper. Dat betekent, dat zij nu slechts het licht zal gaan 
ontvangen, omdat zij daarmee de Schepper voldoening verschaft. Dat lijkt op een gast die, 
hoewel hij honger heeft, weigert een traktatie voor zichzelf te aanvaarden. Hij ontvangt deze 
alleen maar om de heer des huizes vreugde te bezorgen. 
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Daarvoor vormt de malchoet een scherm, ofwel een kracht, die weerstand biedt aan de 
egoïstische wens om zelf te genieten zonder enig verband met de gever. En deze kracht stoot 
al het tot haar komende licht terug. Vervolgens, middels hetzelfde scherm, berekent de 
malchoet, welk deel van het licht zij in staat is omwille van de Schepper te ontvangen. De 
malchoet zet alleen de deur op een kier, om het door het scherm afgemeten deel van het licht 
te ontvangen, waartoe zij omwille van de Schepper in staat is. Echter, het resterende deel van 
de malchoet, dus de overgebleven wensen, blijven leeg. Indien zij zich geheel met het licht 
zou kunnen vullen en omwille van het geven zou kunnen ontvangen, zou zij met de Schepper 
voor wat betreft de eigenschappen volledig gelijk zijn. Zij zou de correctie van haar egoïsme 
voltooien en dit alleen gebruiken om de Schepper voldoening te verschaffen. Zo'n geheel 
gecorrigeerde toestand van de malchoet vormt het "Doel van de Schepping" en heet “Einde 
van de correctie” (Gmar tiekoen), het einde van de egoïstische wens om te ontvangen voor 
zichzelf. Men kan deze toestand echter niet op hetzelfde moment, in éénhandeling bereiken 
daar deze toestand geheel aan de zelfzuchtige natuur van de malchoet tegengesteld is. De 
malchoet bereikt haar correctie in gedeelten, in porties. Het licht dat bij een klie aankomt heet 
“direct licht” (or jasjar). De intentie van een klie om het licht alleen omwille van de Schepper 
te ontvangen, heet “terugkerend licht” (or chozer). Juist met behulp van deze intentie 
“weerkaatst” een klie het licht. Een deel van de klie, waarin men  het licht ontvangt heet 
“inwendig deel” (toch). Het resterende lege deel van de klie heet “eind” (sof). Toch en sof 
samen vormen het lichaam (goef). Goef is een wens om genieting te ontvangen. In het 
algemeen is het zo, dat wanneer in de kabbalistische boeken sprake is van “lichaam” (goef), 
een wens om te ontvangen wordt bedoeld. Naar dit principe van het ontvangen alleen omwille 
van de Schepper is het gehele geestelijke Heelal ingericht, dus alle werelden behalve onze 
wereld. Het blijkt nu, dat het gehele Heelal slechts bestaat uit variaties van de in de Ts”A 
leeggemaakte malchoet, die zich thans met behulp van een scherm aan het vullen is. Het 
uitwendige, minder belangrijke deel van deze malchoet bestaat uit de werelden Adam 
Kadmon, Atsieloet, Brieja, Jetsiera en Asieja. En het resterende, inwendige en het 
belangrijkste deel van de malchoet heet ziel, Adam. 
 
Het proces van het vullen van de malchoet met het licht is zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Dit proces zullen wij bestuderen. Het gaat erom, dat elk afzonderlijke deeltje van de malchoet, 
dat naar onze wereld is afgedaald, zich dient te corrigeren om met de Schepper te kunnen 
samenvloeien. En dat afzonderlijke deeltje bevind zich in de mens. Dat is zijn echte “Ik”. Het 
deel, waarin de malchoet het licht nog niet ontvangt, maar dat voorlopig alleen maar 
analyseert hoeveel licht zij in staat is niet omwille van zichzelf, maar omwille van de 
Schepper te ontvangen, heet “hoofd” (rosj - in het hoofd wordt berekend hoe veel licht de klie 
kan ontvangen-vert.). Zoveel licht de malchoet kan ontvangen, zoveel genieting zij aan de 
Schepper geven kan. De malchoet beschikt over de volledige vrijheid van wil: als zij niet wil 
hoeft zij helemaal niet te ontvangen. Wil zij dit wel, dan ontvangt zij hoeveel zij wil. Zij 
heerst zelf over haar egoïsme en niet omgekeerd. Zij kiest juist voor deze toestand om op de 
Schepper te gaan lijken. Zij werkt met haar egoïsme op zo’n wijze dat zij niet slechts ontvangt 
voor zichzelf, maar ook omwille van de Schepper. De malchoet moet een genieting 
waarnemen, want juist daaruit bestaat de wens van de Schepper, alleen haar intentie moet 
altruïstisch zijn. Daarom kan zij niet op hetzelfde moment al het aankomende licht omwille 
van de Schepper ontvangen. Er ontstaat een tegenstelling tussen de intentie en de genieting 
zelf. Indien de malchoet niet zal genieten, dan zal ook de Schepper niet genieten. Al Zijn 
voldoening bestaat uit het genieten van de malchoet.  
 
Het licht dat het inwendige deel (toch) van de malchoet is binnengegaan heet “inwendig licht“ 
(or pniemi). Het door het licht niet-opgevulde deel van de malchoet heet “eind” (sof). De 
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plaats, waar het scherm zich bevindt, heet “mond” (pe). Het scherm heet masach. De grens in 
een klie, waar het ontvangen van het licht eindigt, heet navel (taboer). De lijn waar een klie 
eindigt heet “begrenzing” (siejoem) ofwel “tenen van voeten” (etsbaot regliem). Het deel van 
het licht, dat de malchoet niet in staat was om te ontvangen vanwege de zwakheid van haar 
scherm, blijft buiten en heet “omringend licht”  (or makief). Het licht dat de malchoet naar 
binnen krijgt dient overeen te komen met haar intentie, dus met haar wens om dit licht 
omwille van de Schepper te ontvangen. Deze intentie heet zoals bekend “weerkaatst licht”. 
Vandaar dat het directe licht uit het hoofd het lichaam binnenkomt, vermengd met het 
weerkaatste licht. De door het licht gevulde toch gelijkt geheel op de Schepper en bevindt 
zich in een toestand van voortdurende overbrenging van genietingen aan elkaar. Van de 
Schepper gaat een genieting uit die door zielen waargenomen wordt overeenkomstig de mate 
van hun “honger” ernaar, die bepaald wordt door de wens om genieting te willen ontvangen. 
Het probleem is; hoe kan ik gaan wensen de Schepper waar te nemen en van Hem te gaan 
genieten? Dat is het onderwerp waarmee de Kabbala zich bezighoudt. Men kan de Schepper 
slechts waarnemen door qua eigenschappen op hem te gaan lijken. Het zintuig, dat de 
Schepper waarneemt en opmerkt, heet “scherm” (masach). Het binnentreden in de geestelijke 
wereld begint met het verschijnen van een minimaal scherm binnen de mens. Hij begint de 
buitenwereld waar te nemen en begrijpt dat het de Schepper is.Vervolgens, naarmate men zich 
meer met de Kabbala bezighoudt, versterkt de mens zijn scherm en begint steeds meer van de 
Schepper waar te nemen. Het scherm is de egoïsme weerstand biedende kracht  en de mate 
van gelijkenis met de Schepper, wanneer er een mogelijkheid verschijnt om zijn intentie in te 
stellen overeenkomstig de intentie van de Schepper. Naar de mate van gelijkenis van wensen 
begint de mens de Schepper waar te nemen. Er bestaat niets in het Heelal behalve de wens 
van de Schepper om “te geven” en de oorspronkelijke wens van de schepping om “te 
ontvangen”. Het daarop volgende proces is het correctieproces van de wens om “te 
ontvangen” tot de wens om “te geven”. Maar hoe kan de mens de door de Schepper 
gecreëerde wens om “te ontvangen” veranderen, als deze wens de essentie van de mens zelf 
is?   
 
Het antwoord is als volgt: alleen middels de intentie “te ontvangen om te geven” wordt de 
schepping qua eigenschappen op geestelijk niveau gelijk aan de Schepper. Elk schepsel dient 
deze toestand hetzij in één leven hetzij binnen enkele levens te bereiken. Dit proces verloopt 
gedurende generaties. Wij zijn het gevolg, het product van voorgaande generaties. Onze 
zielen vertoefden hier op aarde al meerdere malen. Zij daalden neer, vergaarden 
lijdenservaringen en de bereidheid om zich met het geestelijke te verenigen. Het gevoel van 
luiheid is aan de mens eigen en dat is een zeer goed gevoel. Indien dit er niet was, dan zou de 
mens zijn krachten aan allerlei bezigheden verspillen en nergens een voorkeur aan geven. 
Men hoeft de luiheid niet te vrezen, zij behoedt ons voor onnodige bezigheden.  
 
De werken van de Schepper openbaren zich in de eerste twee stadia: 
 

• Stadium 0, genaamd "wortel": het van de Schepper uitgaand licht (оr). 
• Stadium 1, genaamd "chochma": de wens om het licht te ontvangen, een vat (klie), dat 

door en voor het licht zelf is gevormd, opdat het een genieting, die in het licht zich 
bevindt, kan ontvangen.  
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Verder zal alles verlopen als de reactie van de klie op het licht dat binnenkomt. Alles 
gebeurt alleen vanwege het wederzijdse verband tussen deze twee enige componenten van 
het Heelal: de Schepper en de schepping, het licht en de klie, de wens om genieting te 
verstrekken en de wens om te genieten.  
 
• Stadium 2 , genaamd "biena": de eerste reactie van een klie op het licht, waarmee het 

vat gevuld wordt. De klie neemt de eigenschap “om te geven” van het licht over en 
wenst zelf ook zo te zijn. Daarom wordt het licht door de klie verdreven.    

• Stadium 3, genaamd "tieferet" of "zeir anpien": de zelfstandige eerste actie van de 
klie. De klie begrijpt nu de wens van de Schepper, dat het licht dient te ontvangen en 
ervan moet genieten. Daarom begint de klie met het ontvangen van een klein beetje 
licht.  

• Stadium 4, genaamd "malchoet": in Stadium 3 ontwikkelt zich in de klie een wens om 
al het licht chochma, dat van de Schepper uitgaat, te ontvangen. Deze wens om al het 
licht chochma te ontvangen heet Malchoet. 

 
Dit vierde stadium is dan ook de voltooide wens, hetgeen de enige schepping is. 
Klaarblijkelijk heeft de schepping slechts éénenkele wens: het ontvangen van het licht 
chochma en daarvan te genieten. Er bestaat in de schepping maar één mogelijkheid om te 
geven: door niet voor zichzelf te ontvangen, maar omwille van de Schepper. Maar om een 
gevende te worden moet men Degene Die aan jou geeft waarnemen en slechts te willen 
ontvangen om Hem te laten genieten. Jullie worden partners: Hij geeft aan u en u geeft aan 
Hem. Qua eigenschappen en  streven worden jullie aan elkaar gelijkgesteld: u lijdt indien Hij 
geen voldoening ontvangt. Ook Hij lijdt, indien u niet geniet van wat Hij voor u had 
voorbestemd. Hij en u worden tot één geheel.   
 
Stadium 4 (malchoet), wordt in onderdelen verdeeld. Dit gebeurt, omdat zij niet in staat is om 
op één en hetzelfde moment al haar egoïsme te corrigeren. Zij is niet in staat om al het voor 
haar voorbestemde licht omwille van de Schepper direct te ontvangen. De wens om niet voor 
jezelf te ontvangen is tegennatuurlijk. Daarom dient de schepping zich deze wens geleidelijk 
“aan te leren”. De malchoet wenst gelijk te worden aan de voorgaande stadia. Daarom wordt 
ze in vijf delen verdeeld. Elk deel vertoont gelijkenis met één van die eerdere stadia.  
 

• het deel “wortel” in de malchoet        - gelijkt op het stadium “wortel”,  
• het eerste deel in de malchoet          - gelijkt op het stadium 1,  
• het tweede deel in de malchoet        - gelijkt op het stadium 2,  
• het derde deel in de malchoet           - gelijkt op het stadium 3,  
• het vierde deel in de malchoet         -  blijkt zichzelf te zijn, en lijkt in niets op 

deeigenschappen boven de malchoet omdat de malchoet geheel en al egoïstisch is.  
 
Deze stadia worden ook genoemd: het levenloze, het vegetatieve, het dierlijke, het menselijke 
en het geestelijke. Uit het laatste gedeelte van de malchoet worden “zielen” gecreëerd. Uit de 
voorgaande gedeelten van de malchoet wordt, ten behoeve van de zielen, al het resterende, 
dus het uiterlijke Heelal, gecreëerd en daarmee de werelden en alles wat ze vult en bewoont. 
Het verschil tussen het ene schepsel en het andere bestaat alleen in de wens om te genieten. 
Van de kleinste wens in het levenloze tot de grootste wens in de mens in het algemeen en de 
allergrootste wens in de zielen. Tijdens zijn zielsverhuizingen, ofwel incarnaties (gielgoeliem) 
loopt de mens in zichzelf alle soorten wensen door. In de mens, die slechts nog onbewust naar 
de Schepper verlangt zijn ook alle overige wensen aanwezig. Het gaat erom hoe verhouden 
deze wensen zich binnen de mens tot elkaar en welke wens kiest hij uit om mee te handelen. 
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De hulp van een werkgroep en een leider (rav) in de Kabbala komt hier op neer, dat alle 
resterende wensen door éénenkele worden vervangen, nl. de wens om de Schepper te voelen 
en te begrijpen (wij noemen dat dikwijls bevatten). Naar mate de opmars tot de Schepper 
vordert nemen alle overgebleven wensen in kracht toe en begint deze opmars ons parten te 
spelen. Er verschijnt verlangen naar geld, dan weer naar macht of naar eerbetoon, naar kennis 
en naar het anders geslacht. Van boven af stelt men de mens bloot aan verleidingen. Hij wordt 
aangetrokken door de mogelijkheid rijk te worden of de macht te grijpen. Dat alles doet zich 
voor om de mens zichzelf te laten leren kennen, opdat hij beseft wat zijn ambities en 
zwakheden zijn. Hij moet zijn nietigheid kennen en ondervinden hoe groot zijn onvermogen 
is om aan aanlokkelijke verleidingen weerstand te bieden. Daaruit zal hij moeten leren wat de 
wens om te genieten, die door de Schepper geschapen is, inhoudt.  
 
De Kabbala is de wetenschap aangaande de zelfkennis, aangaande de openbaring van de 
Schepper in de mens. De mens zelf te weten komt, wat voor hem het meest noodzakelijk is. 
Het is belangrijk wat de mens met zijn vrije tijd doet en waarover hij in de overgebleven tijd 
nadenkt. Een kabbalist dient te werken. Vrije tijd kan men dan pas op de juiste manier 
invullen, wanneer men deze vooraf goed inplant. Belangrijk is de intensiteit van de invulling 
van zijn vrije tijd. Indien u in uw vrije tijd over de vraag nadenkt: “Waar leef ik voor?”dan zal 
dit u in staat stellen om correct te denken ook gedurende alle resterende tijd. Als men zich 
geestelijk verheffen wil, dan dient men datgene te hebben wat nodig is om zich, de wens om 
te ontvangen, het egoïsme te kunnen corrigeren. Juist deze wens, die middels de intentie van 
"ontvangen omwille van de Schepper" kan worden gecorrigeerd, wordt tot klie. In deze klie 
komt dan het licht binnen dat daarvoor door de Schepper is voorbestemd. Nu blijkt het zo te 
zijn, dat hoe egoïstischer de mens wordt (het egoïsme groeit namelijk naar de mate waarin de 
mens de Schepper nadert), des te beter het is. Het is nodig om de mens tot een nog grotere 
egoïst te maken, opdat hij zal voelen, dat er in hem iets is, dat correctie behoeft. Het egoïsme 
dwingt de mens om positieve handelingen van de Schepper als negatief te beoordelen. Maar 
onze negatieve ervaring van de Schepper leidt ons juist naar Hem toe. Naarmate de geestelijke 
vooruitgang vordert en men steeds meer toenadering zoekt tot de Schepper, veranderen alle 
negatieve emoties in positieve. Het “Ik” van de mens is de Schepper zelf. Waarom voelen we 
ons dan van de Schepper afgezonderd? Dit is alléén maar zo omdat ons egoïsme nog niet is 
gecorrigeerd! 
 
De gehele schepping bestaat uit 5 aspecten (bchienot): (1) kether, (2) chochma, (3) biena, 
(4) tieferet (of zeir anpien,afgekort Z”A) en (5)  malchoet. Deze komen overeen met 10 
sfirot. Waarom 10? Dit komt omdat tieferet (Z”A) uit 6 sfirot bestaat: (1) chessed, (2) gvoera, 
3) tieferet, (4) netsach, (5) hod en (6) jessod. 
 
Let op (!), wat met de naam “tieferet” wordt aangeduid, is zowel het totale aspect (bchiena) 
dat een deel van de 5 bchienot uitmaakt, als ook één van haar individuele sfirot. Dat komt, 
omdat deze ene individuele sfira, die één van de 6 sfirot is, de voornaamste onder hen blijkt te 
zijn. Zij bepaalt het gehele karakter van de gemeenschappelijke tieferet. Maar gewoonlijk 
gebruiken we in plaats van de naam tieferet de naam zeir anpien (Z”A). Dat is de meer 
gangbare naam, vooral in de school van AR”I. Deze 10 sfirot omsluiten in zichzelf het gehele 
Heelal in. Deze 5 bchienot: kether, chochma, biena, Z”A en malchoet zijn tevens de vijf 
werelden: 
 

• kether   - de wereld Аdam Kadmon,  
• chochma  - de wereld Atsieloet,  
• biena    - de wereld Brieja,  
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• Z”A   - de wereld Jetsiera,  
• malchoet  - de wereld Asieja.  

 
Wij noemen hen ook naar de 4-letterige naam van de Schepper (joed – hej – vav – hej). Deze 
naam wordt gewoonlijk als HaVaJ”A uitgesproken. Deze naam heeft een haast eindeloze 
hoeveelheid betekenissen, omdat deze naam een skelet vormt: de basis van alle namen van 
alle schepselen. Maar in zijn meest algemene vorm komt deze naam met de 5 werelden 
overeen: 
 

• kether    - de wereld Аdam Kadmon – de punt, het begin van de letter joed  
(“koetso sjel joed”),  

• chochma  - de wereld Atsieloet   – de letter Joed,  
• biena   - de wereld Brieja  – de letter Hej,  
• Z”A    - de wereld Jetsiera  – de letter Vav,  
• Malchoet  - de wereld Asieja  – de letter Hej.  

 
Onze wereld is een deel van de wereld Asieja. Hoewel onze wereld zich onder de wereld 
Asieja bevindt, wordt onze wereld  beschouwd als de allerlaatste geestelijke trap van de 
wereld Asieja, hoewel er in de geestelijke ruimte eigenlijk geen plaats is voor een dusdanige 
egoïstische eigenschap, zoals die in onze wereld heerst. De gehele reden voor het scheppen 
van de werelden is gelegen in het feit, dat omwille van het verschaffen van genieting aan de 
schepping  de Schepper een aantal voorwaarden in de schepping zelf heeft moeten creëren en 
inbouwen:  
 

• de schepping moet wensen te genieten,  
• deze wens dient van de schepping zelf uit te gaan,  
• de schepping dient zelfstandig te zijn,  
• de schepping dient over een kracht te beschikken om deze wens te besturen. Het is niet 

de bedoeling dat deze wens over de schepping zou heersen en dat deze wens zijn 
gedrag zou opleggen aan de schepping, 

• de schepping dient in staat te zijn om zelfstandig en onafhankelijk te kiezen tussen de 
genieting van “schepping te zijn” en de genieting van aan de Schepper gelijk te zijn,   

• de schepping dient over de mogelijkheid en de kracht te beschikken om vrij te 
handelen tussen twee tegengestelde krachten: zijn eigen egoïsme en de Schepper en 
moet zelfstandig zijn weg kiezen en deze zelfstandig bewandelen.  

•  
 
Om deze voorwaarden aan de schepping, dus aan de mens, ter beschikking te stellen, dient de 
Schepper:   
 

• de schepping geheel van Zich (van het Licht) te verwijderen,  
• een conditie van vrijheid der wilsuiting voor haar te creëren, 
• de ontwikkelingsmogelijkheid en het vermogen tot het bevatten van het Heelal voor 

haar te creëren. 
 
De Schepper schept geleidelijk deze voorwaarden aan de schepping. Onder de schepping 
wordt de mens verstaan, die zich in onze wereld reeds in de toestand bevindt, waarin hij zijn 
staat ten opzichte van het Heelal begint te beseffen, of reeds is begonnen met het opklimmen 
langs de geestelijke traptreden op te klimmen. Zo'n toestand wordt als wenselijk beschouwd 
vóór het begin van de geestelijke arbeid van de mens. Deze toestand heet: “Onze wereld” 
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(Olam Haze). Waarom creëert de Schepper, die zich op het hoge niveau bevindt, een 
schepping uit een aan Hem tegengestelde egoïstische eigenschap; waarom zou Hij de 
schepping volledig met het licht willen vullen; vervolgens weer van dat licht ontdoen en de 
schepping uiteindelijk in een toestand van “Deze wereld” (Olam Haze) neerzetten? Dit doet 
Hij zo, omdat de schepping, die met het licht gevuld is, niet zelfstandig kan zijn en geheel 
door dat licht onderdrukt wordt. Het licht legt de schepping (de wens om te genieten, de klie – 
vert.) zijn condities op en brengt op de schepping zijn eigenschappen over. Om een 
zelfstandige klie, die geheel van het licht onafhankelijk is, te creëren, dient het licht volledig 
uit de klie te worden verwijderd. Er bestaat een eenvoudige stelregel: de verspreiding van 
het licht in de klie en de uitstoting van het licht maken de klie voor zijn functie geschikt. 
Deze functie komt er op neer, dat de klie zich de mogelijkheid van het zich vullen met het 
licht zelfstandig bewustmaakt en zelf ervoor kiest. Zo'n echte, zelfstandige klie kan alleen 
verschijnen in onze wereld. Het neerdalen van het licht van boven naar beneden door alle 
werelden heen tot in de mens in deze wereld, blijkt een voorbereidend stadium te zijn van de 
vorming van een echte klie. In elk stadium bepaalt alleen het licht alle vormen, stadia en het 
karakter van de klie. Zodra de klie zich echter volledig van het licht vrijmaakt, wordt hij 
volkomen zelfstandig en kan hij allerlei verschillende beslissingen nemen. Elke ziel (dat is 
een andere naam voor een klie – vert.), die van boven naar benedenuit een bepaald geestelijk 
niveau neer daalt, wordt als een deel van de Schepper beschouwd en is met Zijn licht gevuld 
totdatzij in de wensen (lichaam) van de mens in onze wereld ingebed wordt en hij eraan 
begint te werken. Pas nadat een ziel in onze wereld afdaalt en als gevolg van het bestuderen 
van de Kabbala haar ware toestand beseft, zal de mens bij wie een wens om geestelijk vooruit 
te gaan ontstaat, de Schepper verzoeken om hem met het geestelijke licht te vullen. Dat licht 
zal die mens doen stijgen, waarbij hij zich geestelijk niet tot hetzelfde niveau zal verheffen, 
van waaruit zijn ziel was neergedaald, maar tot het niveau, dat 620 maal hoger is. 
 
Hoe gaat de mens vooruit? Indien er van boven een stimulans aan hem is gegeven om het 
geestelijke te bevatten, dan dient hij het geestelijke te ontwikkelen en niet verloren te laten 
gaan. Van boven kan de mens enkele keren worden aangezet door in hem interesse voor het 
geestelijke op te wekken. Maar indien de mens deze in hem ontstane wens niet op een juiste 
manier gebruikt, dan zal hij na een zekere tijd met rust gelaten worden. Het omringende licht 
van de klie (or makief), dwingt de klie om zich geestelijk te verheffen. Dit licht schijnt aan de 
buitenkant, omdat het nog geen gelegenheid heeft gehad om door de egoïstische klie 
toegelaten te worden. Maar de invloed van dit licht is zo krachtig, dat door de inwerking van 
dat licht het verlangen van de mens voor het geestelijke zo sterk toeneemt, dat hij alleen nog 
maar een geestelijke stijging wenst. En dán wordt hij van boven geholpen om de invloed van 
het omringende licht op hem te vergroten. Daarmee start het geestelijke waarnemen en de 
geestelijke ervaring.  
 
Men kan slechts de geestelijke ruimte betreden: 
 

• onder leiding van een ware kabbalist,  
• met behulp van het bestuderen van de juiste boeken,  
• dankzij het verkeren in een groep leerlingen (gezamenlijke lessen, maaltijden, 

handelingen).  
 
Olam Haze (“deze wereld”) is een toestand, waarin de mens ervaart, dat de Schepper zich 
voor hem verbergt. Vandaag ervaren we dit nog niet. Men zegt ons, dat de Schepper bestaat. 
Wij horen erover, maar voelen het niet. Wanneer de mens begint waar te nemen, dat er iets 
buiten onze wereld bestaat dat zich voor hem verbergt, wordt dat het dubbele verhullen van 
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de Schepper genoemd. Het egoïsme is een eigenschap van de mens, die hem automatisch 
dwingt om uit alles wat hij doet een eigen voordeel te behalen en alleen dat als het doel van 
zijn handelingen te beschouwen. Het altruïsme is een ons volkomen onbekende eigenschap. 
De mens is altruïstisch, wanneer hij iets aan het doen is met het oogmerk geen enkel eigen 
voordeel na te streven. Van nature zijn we alleen met de egoïstische eigenschap bedeeld. De 
altruïstische eigenschap is voor ons geheel onbegrijpelijk. Deze eigenschap kan alleen degene 
verkrijgen, die de Schepper voelt en begrijpt. In de taal van de Kabbala; wanneer het licht de 
klie binnentrekt, brengt het zijn altruïstische eigenschappen aan de klie over. De mens zelf 
kan zich niet corrigeren, hetgeen ook niet van hem wordt verlangd. Hij dient onder leiding 
van een rav (toegewijde leraar – vert.) tijdens het leren in groepsverband zodanige wensen in 
zich op te wekken, dat het licht in hem zal binnendringen. Maar om zo'n wens te verwerven 
dient men veel te werken aan de eigen gedachten en aan het opwekken van de juiste wensen, 
opdat men duidelijk weet, wat er allemaal voor nodig is. Het is namelijk onmogelijk om zo’n 
wens bij voorbaat te wensen. Indien een mens in onze wereld een daad verricht, die van 
buiten af op een altruïstische handeling lijkt, betekent dit in werkelijkheid dat hij van tevoren 
een berekening heeft gemaakt, hoe groot de toekomstige beloning zou kunnen zijn voor die 
verrichte daad. Zelfs de geringste beweging maakt men slechts op basis van een berekening, 
waaruit de mens denkt te moeten concluderen, dat hij er in de toekomst beter van wordt. 
Indien de mens zo' n berekening niet zou maken, dan zou hij niet van zijn plaats te krijgen 
zijn. Zelfs op het atomaire en moleculaire niveau heeft de natuur voor elke beweging energie 
nodig. En juist deze energie blijkt het egoïsme te zijn, dus de wens om genieting te ontvangen. 
Deze wet zit vervolgens "ingebed" in de gewone fysieke en chemische wetten. In onze wereld 
kan de mens alleen ontvangen of ook wel geven maar dan ook weer slechts ten behoeve van 
het zelf ontvangen.. 
 
De Kabbala maakt het mogelijk om zowel de innerlijke handelingen van de mens inzake 
zichzelf als de werken van de Schepper aangaande de mens, dus hun wisselwerking, te 
beschrijven. Het “begripsapparaat” van de Kabbala maakt een precieze natuurkundige en 
wiskundige beschrijving mogelijk van de werking der geestelijke objecten in de vorm van 
beschrijvende formuleringen, die men terug kan brengen tot precieze formules, grafieken en 
tabellen. Echter deze formules, grafieken en tabellen beschrijven de inwendige geestelijke 
handelingen van een kabbalist. Wat erachter zit kan alleen een kabbalist weten, die in staat is 
deze geestelijke handelingen in zichzelf te vertalen en daardoor te begrijpen wat deze 
formules betekenen. En deze informatie kan een kabbalist alleen aan een leerling 
overbrengen, wanneer de leerling tenminste tot het eerste geestelijke niveau is gestegen. 
Zulke informatie wordt overgebracht van “mond tot mond” (mie pe le pe), omdat op het 
niveau mond (pe) van een geestelijk object (partsoef) zich een scherm (masach) bevindt. 
Indien een leerling nog geen scherm heeft gevormd, is hij niet in staat om er maar iets in de 
ware vorm te begrijpen en kan hij niets opnemen van wat zijn leraar zegt. Wanneer een 
kabbalist in een kabbalistisch boek leest, dient hij elk woord en elke letter in zich op te 
nemen, zoals blinden de letters van het brailleschrift in zichzelf tot woorden vormen. Zo zal 
ook de kabbalist de invloed van het geschreven woord alleen in zichzelf kunnen ervaren.  
 
Wij hebben de 4 stadia van de klievorming behandeld.  Waarom 4 en geen 5 stadia? Het 5e 
stadium is de klie zelf en niet het stadium van zijn vorming. Vanaf de malchoet zijn er geen 
stadia meer. Een klie is volledig gevormd. Hij is ontstaan uit zijn egoïstische wens om 
genieting  te ontvangen van het licht chochma. De klie is zelfstandig voor wat zijn wens 
betreft, maar ook voor wat betreft de realisatie van zijn actieve wens. Maar indien het licht 
c.q. een genieting een klie vult, dan legt het licht een klie een handeling op, omdat het licht de 
klie onderdrukt door hem met licht te vullen. Daarom is een klie slechts dan werkelijk vrij in 
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zijn intentie wanneer hij niet met licht gevuld is. Maar dat is niet genoeg. Het licht dient 
helemaal niet waargenomen te worden, zelfs niet vanuit de verte. Dus de Schepper ofwel het 
licht dient zich geheel voor de klie, ofwel malchoet te verhullen. Alleen dan kan de malchoet 
zelfstandig zijn, vrij in haar doen en laten, in haar beslissingen en handelingen. Zo'n toestand, 
wanneer een klie zelf in staat is zijn wensen te realiseren, wanneer hij helemaal vrij is van de 
invloed van licht en genieting, zodat aan de klie geen condities oplegt worden, heet “onze 
wereld” of “deze wereld”. Deze toestand wordt bereikt door niet alleen binnen de klie het 
licht te verwijderen, maar ook door het geleidelijk verwijderen van het licht aan de 
buitenkant. Het verwijderen van het licht uit de klie heet een beperking van de wens te 
genieten of gewoon de beperking "Tsiemtsoem Alef". De verwijdering van het licht uit de klie 
bereikt men met behulp van een systeem van filters ofwel verduisterende schermen, die 
werelden heten. Er zijn in totaal 5 van zulke schermen, dus wij krijgen 5 werelden. Elke 
wereld bestaat uit 5 delen, die partsoefiem heten (mv. van partsoef – vert.). En elke partsoef 
bestaat op zijn beurt weer uit 5 delen, die sfirot heten. Uiteindelijk verwijdert de malchoet 
zich zo ver van het licht, dat zij het licht in het geheel niet meer waarneemt. Dit is dan de 
toestand van een mens in onze wereld.  
 
Hoewel wij in de Kabbala de eigenschappen van de werelden bestuderen, partsoefiem en 
sfirot, dus de eigenschappen van de schermen die ons van het geestelijke, van de Schepper 
afschermen, is het de bedoeling om door het bestuderen van de Kabbala te weten te komen, 
welke eigenschappen de mens dient te verkrijgen om datgene wat voor hem de werelden 
verbergt, de partsoefiem en de sfirot, te neutraliseren. Het bestuderen dient om op een 
geestelijke traptrede te stijgen bijvoorbeeld in een sfira, partsoef of wereld. Zodra de mens de 
eigenschappen van éénof andere sfira, partsoef of wereld verkrijgt, neutraliseert hij daarmee 
terstond het scherm dat voor hem verhult wat bij die bewuste traptrede hoort en klimt er als 
het ware zelf op. Vervolgens verhullen de hogere traptreden voor hem wederom het licht en 
daarmee de Schepper. De mens dient zich dan ook geleidelijk alle eigenschappen van alle 
hogere traptreden eigen te maken. Hij begint beneden vanaf de eerste traptrede net boven onze 
wereld tot de hoge trede om tot zijn eindcorrectie te komen. Laten we nu teruggaan naar de 
malchoet, het 5e stadium van de klie. De malchoet, na zichzelf als ontvangende te hebben 
gekenschetst en de Schepper als gevende, veracht dermate haar toestand van aan de Schepper 
tegengesteld te zijn, dat zij beslist om te stoppen met het ontvangen van genieting. Daar in het 
geestelijke geen sprake is van geweld en men geen genieting kan opnemen, als een wens niet 
voorhanden is, verdwijnt het licht en wordt in de klie niet waargenomen. Deze houding van de 
malchoet heet Tsiemtsoem Alef (Ts”A). In de voorgaande stadia is de klie zich nog niet 
bewust van het feit, dat hij ontvangend is. Pas in het 5e stadium, na zelf te hebben besloten om 
te ontvangen, wordt hij zich ervan bewust aan de Schepper tegengesteld te zijn. Daarom 
verricht alleen de malchoet het Ts”A. Om het tsiemtsoem te maken dient men immers het 
volkomen tegengesteld zijn aan de Schepper te voelen in zichzelf. De malchoet heet ook wel 
“ziel”, maar de naam "ziel" kan betrekking hebben op zowel klie als op licht in een klie. Uit 
de context moet men altijd kunnen opmaken of er sprake is van een schepping of dat het gaat 
over datgene, waarmee de schepping gevuld is. In het eerste geval is het een deel van de 
schepping zelf namelijk een wens. In het tweede geval is het een deel van de Schepper 
namelijk het licht. Wanneer een ziel uit de Eindeloze wereld naar de wereld Atsieloet afdaalt, 
komt zij in het stadium alef van een ziel en dat is geen echte (volgroeide – vert.) ziel. Dat 
komt, omdat ziel zich niet zelfstandig onderscheidt van de Schepper. Het lijkt op een kind in 
de baarmoeder: men kan het nog niet zelfstandig noemen, hoewel het al wel bestaat. Het 
bevindt zich in een tussenfase.   
 

 31



De wereld Atsieloet is volkomen geestelijk, omdat daar een klie niet wordt waargenomen, 
maar geheel door het licht wordt onderdrukt en met het licht één geheel vormt. Zelfs de zielen 
van andere schepselen, zoals dieren, worden na het passeren van de wereld Atsieloet van 
boven naar beneden ook geacht met de Schepper tot één geheel te zijn samengesmolten. In 
"onze wereld" zijn de schepselen geheel ontdaan van het licht en eindeloos ver van de 
Schepper verwijderd. Alle werelden zijn traptreden om de Schepper te naderen bij het stijgen 
van de mens van beneden naar boven en graden van verwijdering ten opzichte van de 
Schepper bij het neerdalen van een ziel van boven naar beneden. Daarbij maakt het niet uit 
van welk type zielen er sprake is. Het spreekt voor zich, dat de gehele natuur één geheel is. 
Maar in dezelfde natuur kan men schepselen onderscheiden, die vrijer zijn in de keuze van 
hun doel dan andere schepselen, die minder vrij zijn. Van alle schepselen beschikt slechts de 
mens over de vrijheid van wil. Alle overige delen van de natuur stijgen en dalen samen met de 
mens vanwege hun verbondenheid met hem in ons Heelal. Het is onmogelijk om over een 
bepaalde hoeveelheid zielen te spreken, die deze fase doorlopen, aangezien het moeilijk is 
aan  zielen een kwantitatief kenmerk te geven. In ieder van ons verschijnen opeens 
willekeurige deeltjes van andere, sterkere en/of hogere zielen, die binnen in ons beginnen te 
spreken en ons gaan voortstuwen. Een ziel is niet iets bepaalds, iets onveranderlijks dat een 
fysiologisch lichaam gedurende geheel zijn biologische leven begeleidt. In zijn boek “Sjaar 
haGielgoeliem” beschrijft AR”I welke zielen zich in welke volgorde in hem vestigden. Een 
ziel is ook niet iets ondeelbaars, maar vloeit onophoudelijk samen en verdeelt zich dan weer. 
Zij vormt steeds nieuwe deeltjes, voor zover dat nodig is, om de gehele gemeenschappelijke 
ziel te corrigeren. Zelfs gedurende een mensenleven vestigen zich in hem of verwijderen zich 
van hem willekeurige deeltjes. Deze deeltjes vloeien voortdurend met overige zielen samen.  
 
De wereld Brieja komt overeen met het stadium beth – biena, de wens om te geven, om 
genieting te verstrekken. Een klie in de wereld Brieja heet "nesjama" en heeft voor het eerst 
zijn eigen wens, hoewel dit alleen nog maar de wens om te geven is. Maar juist daarom is 
deze klie zeer stralend, is de wens in deze klie onbaatzuchtig en wordt als absoluut geestelijk 
beschouwd.  
 
De wereld Jetsiera komt  met het stadium giemel - tieferet, of Z”A overeen, waarin zowel de 
wens om te geven (ca. 90%) tot uiting komt, als ook de wens om te ontvangen (ca. 10%), dus 
een beetje straling van het licht chochma met op een felle achtergrond het licht chassadiem. 
De klie in dit stadium gaat van de staat "nesjama" over in de staat "roeach". Hoewel de 
wensen van de klie al in zekere mate egoïstisch te noemen zijn, heeft de wens om te geven 
toch de overhand en daarom is de klie in de wereld Jetsiera nog volkomen geestelijk.   
 
De wereld Asieja: daarin heerst het vierde stadium, de malchoet en deze is volkomen 
egoïstisch. De wens om zelf te ontvangen is hier het lichaam (goef), dat volledig van de 
Schepper verwijderd is. Het licht dat de klie in de wereld Asieja vult heet "nefesj". Deze 
benaming wijst erop, dat én de klie én het licht zich in een toestand zonder enige geestelijke 
beweging bevinden, zoals de levenloze natuur van onze wereld. Dus door het geleidelijke 
neerdalen langs de traptreden der werelden, wordt de klie steeds grover en verwijdert zich van 
het licht, totdat de klie helemaal leeg achterblijft. Dat betekent, dat hij het licht niet 
waarneemt en daarom ook volkomen vrij is in zijn gedachten. Daardoor heeft het licht van de 
Schepper, als het ware, geen enkele uitwerking op hem. Zou nu de klie zelf de voorkeur geven 
aan de weg der geestelijke ontwikkeling boven die van klein egoïstische genot, dan zou hij in 
staat zijn om geleidelijk, door van beneden naar boven langs de traptreden der werelden 
Asieja, Jetsiera, Brieja, Atsieloet, Adam Kadmon te beklimmen, de Oneindige wereld te 
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bereiken. Dus, de klie zou tot de oneindige samenvloeiing met de Schepper komen en aan 
Hem gelijk worden. 
 
Er bestaat in de mens een zwart punt, de kiem van een toekomstige toestand. Dit punt bevindt 
zich in ieder mens en heeft een kleine of grote bereidheid tot het willen voelen en begrijpen 
van het geestelijke. Er zijn mensen, die in het geheel niet in staat zijn geestelijke begrippen te 
bevatten. Zij zijn niet in staat om zelfs maar de geringste interesse ervoor op te brengen. Er 
zijn ook mensen, die opeens wakker worden, waarbij het zelfs zo is, dat zij zelf in het geheel 
niet begrijpen, waarom zij zich plots voor het naar hun idee toch wel “abstracte” zijn gaan 
interesseren. De mens, net als elk ander dier, wordt beïnvloed door zijn ouders, de 
maatschappij en heeft zijn eigen karaktertrekken. Hij beschikt niet over een vrijheid van wil. 
Hij verwerkt slechts alle informatie onder invloed van al deze factoren en verricht de voor 
hem beste daden naar zijn eigen opvatting. Maar alles verandert, wanneer de Schepper de 
mens wakker begint te schudden. Voor zo'n opwekking van de mens is maar een kleine portie 
licht nodig, dat de Schepper aan de mens zendt bij wijze van “voorschot”. Na deze portie te 
hebben ontvangen, begint zijn innerlijke punt verdere opvulling te eisen om daarmee de mens 
te dwingen het Licht te zoeken. Hij zoekt het licht in allerlei bezigheden, ideeën, filosofieën, 
leringen en groepen, totdat hij tot de Kabbala komt. Op aarde dient elke ziel zo'n fase te 
doorlopen! Voordat het zwarte punt middels een scherm is uitgegroeid en gevormd tot een 
partsoef, wordt de mens geacht geen ziel te hebben en is er geen klie, waarin licht aanwezig 
kan zijn. Het voorhanden zijn van zelfs maar de kleinste geestelijke partsoef met de lichten 
nefesj, roeach, nesjama, chaja en jechieda (NaRaNCha”J) getuigt al van het geboren zijn van 
een “mens”, van het loskomen uit de “dierlijke” toestand (die wij, trouwens, gewend zijn om 
als de menselijke toestand te zien). Onder het begrip “mens” wordt een geestelijke toestand 
verstaan, waarin de geestelijke barrière (machsom) al overschreden is: de machsom tussen 
deze wereld en de geestelijke wereld, ofwel de wereld Asieja, waarbij een geestelijke klie 
ontvangen wordt.  
 
De ervaring, die een ziel door elke circulatie des levens in onze wereld opdoet, blijft in haar 
bewaard en gaat van generatie op generatie over. Alleen de fysiologische lichamen worden 
daarbij als “overhemden” verwisseld. Al het lichamelijke fysieke leed wordt ook in de ziel 
opgeschreven en leidt op een dag tot de wens het geestelijke te bevatten. De inbedding van 
een ziel in een vrouwelijk lichaam wijst erop, dat op een gegeven moment aan een ziel in deze 
“levenscirculatie” geen persoonlijke geestelijke correctie is opgelegd. Zo'n persoon kan niet 
zelfstandig geestelijk vooruitgaan, maar wel door haar bijdragen aan de verspreiding van de 
Kabbala, of door het ontvangen van de geestelijke verheffing via haar echtgenoot. Er wordt in 
de Thora gezegd, dat de harten van de wereldbestuurders zich in handen van de Schepper 
bevinden. Tot deze behoren alle politici, alleenheersers, kortom allen, waar de gehele 
mensheid van afhangt. Zij zijn allemaal slechts marionetten in de handen van de Schepper. 
Via hen voert Hij Zijn beleid uit. In de geestelijke ruimte bestaat slechts één wet: de wet van 
de gelijkenis der geestelijke eigenschappen. Indien de eigenschappen van één mens gelijkenis 
vertonen met die van een ander, dan zijn zij geestelijk dicht bij elkaar. Indien mensen 
verschillen van gedachten en inzichten, dan voelen ze zich verdeeld en van elkaar verwijderd, 
zelfs indien zij zich fysiek vlak bij elkaar bevinden. De geestelijke nabijheid of verwijdering 
hangt af van de gelijkenis der eigenschappen. Indien zij geheel met hun eigenschappen en 
wensen samenvallen, dan smelten zij samen. Indien twee wensen tegengesteld zijn aan elkaar, 
dan zijn zij volkomen van elkaar verwijderd. Hoe meer twee complexe wensen aan elkaar 
gelijk zijn, des te dichter zij zich bij elkaar bevinden in de geestelijke wereld. Indien 
tenminste een wens van de vele wensen van twee objecten samenvalt, dan raken deze twee 
objecten elkaar slechts in één punt aan. Indien geen enkele wens van ons aan die van de 
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Schepper gelijk is, dan betekent dat, dat wij volkomen van Hem verwijderd zijn en wij hebben 
niets om van Hem waar te nemen. Indien tenminste één wens in mij verschijnt, die aan de 
wens van de Schepper gelijk is, dan met name in die bewuste wens zal ik de Schepper ook 
voelen. Het is de taak van de mens om al zijn wensen geleidelijk aan in die wensen te 
veranderen, welke een gelijkenis met de wensen van de Schepper vertonen. Dan zal hij 
volledig  met de Schepper tot één geestelijk object samenvloeien en er zal geen verschil 
tussen hen zijn. En de mens bereikt zo al datgene, wat de Schepper ook heeft: het eeuwige, 
ondoorgrondelijke, hoge, allesomvattende en volmaakte. Daarin bestaat het einddoel van de 
correctie (Gmar tiekoen) van zijn natuurlijke wensen.  
 
De malchoet, die in de Ts”A al het licht uitstortte, besloot om het licht middels een scherm te 
ontvangen. Het directe licht komt bij haar aan, duwt op het scherm en wenst naar binnen door 
te dringen. De malchoet weigert het licht te ontvangen daar zij zich herinnert welke brandende 
schaamte zij ondervond, toen zij met het licht gevuld was. De weigering van het licht betekent 
zijn weerkaatsing middels het scherm. Zulk licht heet een weerkaatsend licht  (or chozer). De 
weerkaatsing zelf heet “afslaan” van het licht (hakaa - van het woord maka  - slag, stoot).  
Een weerkaatsing van één of ander genieting (licht) vindt binnen in de mens plaats middels 
een intentie om deze genieting alleen omwille van de Schepper te ontvangen. Vervolgens 
maakt een mens een berekening hoeveel hij kan ontvangen om de Schepper voldoening te 
kunnen verschaffen. Hij omhult als het ware een genieting die hij wenst te ontvangen in de 
intentie om aan de Schepper te geven, dus om te ontvangen om te genieten omwille van de 
Schepper. De inbedding van het directe licht in het weerkaatsende licht stelt de malchoet in 
staat om zich na de Ts”A uit te breiden en een zeker deel van het licht te ontvangen. Dat 
betekent, dat op dat moment de malchoet aan de Schepper gelijk wordt en met Hem 
samenvloeit. Het doel van de schepping bestaat uit een volledige opvulling van de malchoet 
met het licht van de Schepper. Dan zal haar volledige vulling een equivalent zijn van het 
geven en dat betekent een volledige samenvloeiing van de gehele schepping met de Schepper. 
Door de te verwachten genieting in haar intentie, dus in het weerkaatsende licht, in te bedden, 
zegt de malchoet als het ware dat zij een genieting wenst te ontvangen enkel en alleen omdat 
het haar wens is daarmee vreugde aan de Schepper te verschaffen. In zo’n geval is het 
ontvangen absoluut gelijk aan het geven, omdat de wens van de klie, zijn intentie, de 
bedoeling van een handeling bepaalt en niet een mechanische beweging, die hetzij naar 
binnen hetzij naar buiten verricht wordt. Een genieting zal een dubbele ervaring zijn: de 
ervaring van het ontvangen ervan en van het verstrekken van voldoening aan de Schepper, dus 
de genieting is eeuwig en volmaakt.   
 
Met het verhaal over een gast en een heer des huizes geeft rabbi Ashlag een voorbeeld, hoe 
het ontvangen genot van de gastheer door een gast in het tegengestelde, dus in het geven, 
veranderd wordt. Een gast komt eten bij een gastheer, die precies weet, welke gerechten zijn 
gast lekker vindt. De gast gaat voor de gastheer zitten, die voor de gast vijf van zijn meest 
geliefde gerechten op tafel zet en precies in een hoeveelheid, die met zijn eetlust 
overeenkomt. Indien de gast de gever, dus de gastheer, niet zou zien, zou hij geen 
schaamtegevoel ondervinden en zou hij zich op alle gerechten storten. Hij zou ze allemaal 
verslinden en geen restjes overlaten, daar zij precies aan zijn wensen voldoen. Maar de 
gastheer, die vóór hem zit, brengt hem in verlegenheid en…de gast weigert te eten. De 
gastheer dringt er op aan en zegt, dat hij heeft getracht zijn best te doen voor zijn gast, om het 
hem zo naar de zin te maken en om hem juist op deze manier plezier te verschaffen. 
Uiteindelijk na te hebben getracht de gast te overreden, zegt hij hem, dat hij te lijden heeft van 
de weigering van zijn gast om te eten. Zodra de gast begrijpt, dat hij door de maaltijd op te 
eten aan de heer des huizes een voldoening zal geven en dat de gast zich daardoor van 
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ontvanger in gever zal veranderen, dus wat de intenties en eigenschappen betreft zal de gast 
gelijk zijn aan de gastheer, pas dan gaat hij ermee akkoord en begint te eten. Indien zo’n 
alliance ontstaat, wanneer de gastheer zijn gast genot wenst te geven door hem een maaltijd 
voor te schotelen en de gast deze met de intentie eet om een voldoening aan de gastheer terug 
te kunnen geven, terwijl hij er zelf van geniet, dan heet zo’n toestand een “afstotende 
samenvloeiing” (zievoeg de hakaa). Maar deze treedt alleen aan het licht na een volledige 
weigering van de gast (or chozer), dus na de aanvankelijke weerkaatsing van het genot. 
Alleen na zich ervan vergewist te hebben, dat hij door te ontvangen de gastheer voldoening 
verschaft en hem zo een vriendendienst bewijst, begint de gast de traktatie te nuttigen en 
ontvangt slechts dat in die mate, waarin hij niet aan het eigen genot kan denken, maar aan het 
geven van voldoening aan de Schepper. 
 
Waar is het genieten in onze wereld voor nodig, indien het op leed is gebaseerd? Als een wens 
met genieting gevuld is, dan “dooft” dit de wens uit. Het genieting wordt pas waargenomen, 
als er een brandend verlangen om te ontvangen aanwezig is. Door wensen te corrigeren, dus 
middels de intentie “omwille van de Schepper” eraan toe te voegen, kunnen we oneindig 
genieten. Wij zullen dan geen honger naar genieting meer hebben. Alleen door de 
waarneming van de grootheid van de Schepper te laten toenemen, zullen wij door van Hem te 
genieten een geweldige voldoening verkrijgen. En daar Hij eeuwig en onbeperkt is, zullen wij 
door Zijn grootheid waar te nemen in ons de oneindige en permanente klie voortbrengen: de 
honger naar Hem. En daarom kunnen wij eeuwig en onbeperkt genieten. In de geestelijke 
wereld draagt elke ontvangst van genieting bij aan een nog grotere wens om het te ontvangen 
en zo verder tot het oneindige. Het zich vullen staat gelijk aan het geven: hij geeft, ziet hoe 
Hij geniet, en verkrijgt een nog grotere wens om te geven. Maar een genieting van het geven 
dient ook altruïstisch te zijn, dus omwille van het geven en niet omwille van het genieten van 
het geven, want dat betekent geven uit zelfvoldaanheid hetgeen overeenkomt met geven en 
daarbij een eigen doel nastreven. De Kabbala leert de mens van het licht te genieten met de 
intentie om omwille van de Schepper te genieten. Indien de mens voor alle wensen van deze 
wereld een anti-egoïstisch scherm kan plaatsen, zal hij terstond de geestelijke wereld 
waarnemen. Daarna komt de mens onder invloed van onreine geestelijke krachten te staan. Zij 
voegen geleidelijk het  geestelijke egoïsme toe aan de mens. De mens bouwt middels de reine 
krachten een nieuw scherm op en is dan in staat om een nieuwe portie licht te ontvangen. 
Deze portie licht komt overeen met de hoeveelheid gecorrigeerd egoïsme. Zo is er altijd de 
vrijheid van wil aanwezig. In het begrip “scherm” ligt het totale verschil tussen het geestelijke 
en het materiële opgesloten. Het zonder een scherm verkregen genot is gewoon het 
egoïstische genot van deze wereld. Het gaat erom, dat men de voorkeur dient te geven aan 
geestelijke genietingen. Het scherm wordt ontwikkeld om een eeuwige genieting volgens het 
scheppingsdoel te kunnen verkrijgen.   
 
Een scherm verschijnt slechts door uitwerking van de Schepper (Licht) op de egoïstische klie 
(wens). Zodra de Schepper geopenbaard wordt, verdwijnen bij de mens onmiddellijk de 
twijfels over de vraag wie zijn inspanningen nodig heeft. Al onze arbeid dient slechts één 
doel; het bereiken van de waarneming van de Schepper. Het stadium dalet is ontstaan als 
gevolg van voorafgaande toestanden. Nadat het uit het stadium giemel tevoorschijn is 
gekomen, begint het niet alleen de genieting van het licht te bevatten, maar ook de 
eigenschappen van het licht. Daarom zegt men, dat het stadium dalet, dus de wens om te 
genieten, de eigenschappen van alle vorige stadia ontvangt. Van het gaan bevatten van 
eigenschappen van het naderende en hem vullende licht, verkrijgt het zelf zijn eigenschappen 
en gaat geleidelijk begrijpen dat: 
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1. het licht van het stadium 3 komt, waarin een grote wens om te 
geven en een kleine wens om genieting te ontvangen aanwezig 
zijn,   

2. het stadium 3 ontstond als gevolg van het stadium 2, dus uit de 
volledige wens om te geven,   

3. het stadium 2 ontstond uit het stadium 1, dus uit de wens om het 
licht te ontvangen, die door de Schepper is gecreëerd, 

4. het stadium 2 ontstond uit het stadium 1 nl. de wens van de 
Schepper om de schepping, het 4e  stadium, genieting te 
verstrekken, dus al Zijn licht.   

 
 
Door het begrijpen van deze fases gaat stadium 4 (malchoet) binnen zichzelf steeds meer en 
meer de eigenschappen van het vullende licht bevatten. En dat gebeurt in de aangegeven 
volgorde: eerst de eigenschappen van zichzelf en vervolgens de eigenschappen van de 
Schepper leren begrijpen. 
 
Om zelfstandig te worden dient de malchoet zich totaal van de Schepper te verwijderen. Dat 
wordt bereikt door de haar uitstoting van het licht als gevolg van de Ts”A en de verwijdering 
van de Schepper, en daarmee de Oneindige wereld op zo’n manier, dat zij het licht totaal niet 
meer kan waarnemen. Daarom dient de malchoet zich in 5 traptreden dusdanig te verwijderen, 
dat zij het licht zelfs in haar kleinste deel niet zal waarnemen. Deze 5 traptreden van de 
verwijdering van de Malchoet van de Oneindige wereld vormen de 5 werelden. Wanneer  
stadium 0 (bchiena sjoresj) zich verbergt, dan heet deze toestand de wereld Adam Kadmon. 
Het verhullen van stadium 1 – de wereld Atsieloet, van stadium 2 – Brieja, van stadium 3 – 
Jetsiera en stadium 4 – Asieja. Over degene, die door al deze stadia van verhulling totaal van 
de Schepper verwijderd is, zegt men, dat hij zich “in deze wereld” (olam haze) bevindt. 
 
Om elke traptrede van het verhullen te overwinnen, dient de mens eigenschappen van die 
bewuste traptrede te verkrijgen. Daardoor neutraliseert hij de beperking, dusde uitwerking van 
deze traptrede op hem. En dan verandert dit verhullen in onthullen, voelen en begrijpen. 
Bijvoorbeeld, als een mens door zijn eigenschappen slechts onze wereld waar neemt, dan 
zeggen wij, dat hij zich qua eigenschappen in onze wereld bevindt. Dat betekent, dat zijn 
eigenschappen zodanig ongecorrigeerd zijn, dat alle werelden voor hem verhuld zijn. Indien 
echter, als gevolg van een correctie zijn eigenschappen een gelijkenis met die van de wereld 
Asieja gaan vertonen, dan zal de wereld Asieja ophouden het licht van de Schepper voor hem 
te verhullen. Dat toont aan dat de mens geestelijk naar het niveau van de wereld Asieja is 
gestegen. Zodra de mens zich met zijn eigenschappen en waarnemingen al in de wereld Asieja 
bevindt, ervaart hij het verhullen van de Schepper op het niveau van de wereld Jetsiera. Door 
zijn eigenschappen te corrigeren, zodat zij gaan gelijken op die van de wereld Jetsiera, 
neutraliseert hij het verhullen van het licht van de Schepper achter de wereld Jetsiera en 
begint Hem waar te nemen op het niveau van de wereld Jetsiera. Dus, de werelden zijn 
schermen, die de Schepper verhullen, maar wanneer de mens zo’n scherm voor zijn egoïsme 
plaatst, onthult hij dat deel van het licht van de Schepper, dat dit scherm in zich vasthield. 
 
De benamingen van bchienot (stadia), olamot (werelden), sfirot (kether, chochma, biena, Z”A 
ofwel tieferet en malchoet) zijn onderling verwisselbaar. Soms verdient het de voorkeur om 
de ene naam in plaats van de andere te gebruiken om een zekere bijzonderheid van een object 
of een traptrede te onderstrepen. In verschillende toestanden benoemen wij de schepping dus 
met diverse namen om bepaalde kenmerken ervan te onderstrepen. De meest “persoonlijke” 
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en niet algemene namen zijn de benamingen die in de Thora zijn geciteerd, zoals de namen 
des aartsvaders, ofwel de hoge traptreden of hun nakomelingen, ofwel de lagere traptreden, en 
dergelijke. Wie zich in een bepaalde wereld bevindt, die ervaart het verhullen op dat niveau 
en daarboven, maar niet lager. Laten wij aannemen, dat een mens zich op het niveau van de 
sfira chessed in de partsoef Z”A van de wereld Brieja bevindt. Dan zijn vanaf deze traptrede 
en daarbeneden alle werelden, alle partsoefiem en alle sfirot in een gecorrigeerde staat binnen 
hem bewust aanwezig. Deze door hem doorlopen traptreden zijn voor hem de traptreden der 
onthulling. Hij nam zelf het egoïsme van deze traptreden in zich op en corrigeerde dit middels 
een scherm,en onthulde zo de Schepper. Maar op alle traptreden boven dit bereiktepunt 
verbergt de Schepper zich nog voor de mens. In het totaal zijn er vanaf onze wereld tot de 
Schepper 125 traptreden (5 werelden maal 5 partsoefiem in elke wereld maal 5 sfirot in elke 
partsoef). Het belangrijkste is echter, om de eerste stap naar de geestelijke wereld te maken. 
En daarna is het  veel eenvoudiger, omdat alle traptreden op elkaar lijken. Het verschil zit 
alleen in hun materie, maar niet in hun inrichting. In de wereld Adam Kadmon zijn er 5 
partsoefiem: Kether – Galgalta, Chochma – A”B, Biena – Sa”G (of Abba ve Iema, afgekort: 
Av”I), Z”A (of tieferet; soms ook Kadosj Baroech Hoe genoemd; of Israël), Malchoet 
(Sjchiena, Lea, Rachel). Op elke geestelijke traptrede verandert de mens als het ware zijn 
naam, afhankelijk van de traptrede waarop hij zich bevindt. Zo kan hij Farao, Mosje of Israël 
heten. Al deze namen zijn de namen van de Schepper; de niveaus van het bevatten van Hem. 
De kabbalistische bronnen zijn in de regel geschreven door die kabbalisten, die alle traptreden 
van de correctie doorlopen hebben. Verderop liggen geen correctietraptreden meer, maar de 
stadia van persoonlijke bevatting en persoonlijk contact met de Schepper. Deze worden niet 
bestudeerd. Zij behoren tot de geheimen van de Thora. Zij worden bij wijze van gift door 
degene ontvangen, die zich volledig heeft gecorrigeerd. De traptreden van de correctie 
behoren tot de “taamej Thora” en deze dienen te worden bestudeerd.  
 
Het doorgeven van de kabbalistische informatie is het doorgeven van het licht. Het 
overbrengen van eigenschappen van hogere naar lagere heet het neerdalen of beïnvloeden. 
Het overbrengen van het lagere naar het hogere noemt men: verzoek of gebed (Ma”N). Een 
verband bestaat slechts tussen twee naastgelegen partsoefiem. Tot een verdere traptrede dan 
de naastgelegen partsoef kan men zich niet richten. Elke hogere traptrede verhoudt zich qua 
eigenschappen ten aanzien van een lagere als het gehele Heelal ten opzichte van een 
zandkorrel. 
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11) Nu kunnen wij het verschil tussen het geestelijke en het stoffelijke begrijpen. Indien de 
wens zijn eindontwikkeling bereikt heeft, dus het stadium dalet, dan is zo’n wens stoffelijk.  
Deze wens kunnen wij waarnemen in onze wereld (olam haze). Indien echter de wens om te 
ontvangen haar eindontwikkeling nog niet heeft bereikt, dan wordt zo’n wens nog als 
geestelijk beschouwd en komt overeen met één van de de vier werelden ABieJ”A, die zich 
boven onze wereld bevinden.   
 
Nu kun je begrijpen, dat alle stijgingen en afdalingen, die zich in de hoge werelden voordoen, 
in geen geval verplaatsingen betekenen in een of andere denkbeeldige ruimte, maar slechts 
veranderingen zijn in de mate van de ontwikkeling van de wens om te ontvangen. Het object, 
dat het meest verwijderd is van de bchiena dalet, bevindt zich op de hoge plaats. Hoe dichter 
een object tot de bchiena dalet nadert, een des te lagere plaats het object bezet.  
 
De wens om te ontvangen is in de bchiena dalet absoluut compleet. Dit is de wens om alleen 
maar te ontvangen zonder er iets voor terug te geven. Alle stijgingen en dalingen in het 
geestelijke zijn op geen enkele manier met het begrip "plaats" verbonden, maar spreken 
uitsluitend over de toename of de afname van gelijkenis van de innerlijke eigenschappen van 
de mens met die van de Schepper. Indien wij dat met onze wereld vergelijken, dan kan men 
zich voorstellen, dat een stijging een gemoedsverbetering is, en een afdaling een 
verslechtering daarvan. Alle handelingen in de Kabbala zijn correcties aan de innerlijke 
waarnemingen van de mens. Het hangt van de mens af van welke van zijn eigenschappen hij 
gebruik maakt. Belangrijk is, met hoeveel egoïsme hij werkt en voor wie: voor de Schepper 
(dan zal er een stijging zijn) of voor zichzelf, dat overeenkomt met een afdaling. Met andere 
woorden, hoe gebruik ik mijn egoïsme en in welke richting. 
 
12) Men dient te begrijpen, dat het wezen van zowel een vat als van de hele Schepping slechts 
de wens om te ontvangen is. Alles wat zich buiten de perken van de wens om te ontvangen 
bevindt, hoort niet thuis bij de Schepping, maar bij het Wezen van de Schepper. Waarom 
beschouwen wij dan de wens om te ontvangen als iets grofs, iets verdorvens dat een correctie 
behoeft? Dat komt omdat het ons bevolen is om de wens om te ontvangen middels de Thora 
en de Voorschriften “te zuiveren”, anders zullen wij het verheven Scheppingsdoel niet kunnen 
bereiken.   
 
De wens om te genieten, om te ontvangen, is door de Schepper geschapen en is daarom  
onveranderlijk. De mens is alleen in staat om te kiezen, hoeveel hij van deze wens wil 
gebruiken en waarvoor. Indien hij gebruik maakt van zijn willekeurige wens alleen omwille 
van zijn eigen voordeel, dan is dat het egoïsme of een geestelijke onreinheid. Indien hij echter 
wenst zijn wensen te gebruiken om te genieten op een manier, waarmee hij aan de Schepper 
voldoening verschaft, dan dient hij alleen die wensen uit te kiezen, waarmee hij daadwerkelijk 
in staat is overeenkomstig zijn altruïstische wensen te handelen. Wanneer de mens altruïstisch 
wenst te handelen, dient hij daarom eerst bij zichzelf na te gaan met welke wensen hij kan 
genieten, opdat deze genieting teruggebracht kan worden naar de Schepper en pas daarna 
moet hij deze wensen met genieting willen gaan vullen. Alle wensen van de mens komen 
overeen met alle wensen van de malchoet. Zij zijn verdeeld in 125 delen die “traptreden” 
heten. Door stap voor stap steeds grotere egoïstische wensen omwille van de Schepper te 
gebruiken, verheft de mens zich geestelijk. Het benutten van alle 125 afzonderlijke wensen 
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van de malchoet houdt een volledige correctie van het egoïsme in. Soms is het handiger om de 
wensen van de malchoet niet in 125 delen te verdelen, maar in 620 delen. Zulke delen van de 
wens, ofwel hun gebruik omwille van de Schepper, heten Voorschriften (mietsvot), ofwel de 
handelingen omwille van de Schepper. Na 620 van zulke handelingen te hebben uitgevoerd, 
bereikt de mens dezelfde “hoogte van verheffing” als middels de 125 traptreden. 
 
13)Zoals stoffelijke objecten zich door verschillende afstanden in de ruimte van elkaar 
scheiden, zo scheiden ook geestelijke objecten zich van elkaar als gevolg van het verschil in 
innerlijke eigenschappen. Iets dergelijks vindt ook plaats in deze wereld. Twee mensen 
hebben bijvoorbeeld dezelfde opvattingen. Zij sympathiseren met elkaar en geen afstand kan 
aan de sympathie tussen hen afbreuk doen. Omgekeerd werkt het ook zo. Wanneer hun 
opvattingen principieel verschillend zijn, dan haten zij elkaar en kan ook geen fysieke 
nabijheid hen bij elkaar brengen. Gelijke opvattingen brengen mensen dus bij elkaar, terwijl 
een verschil van opvattingen hen scheidt. Als de aard van de ene geheel tegengesteld is aan de 
aard van de ander, dan zijn zij even ver van elkaar verwijderd als het Oosten van het Westen. 
Zo is het ook in de geestelijke werelden: verwijdering, toenadering en samenvloeiing – al 
deze processen doen zich voor op basis van een verschil of een gelijkenis van de inwendige 
eigenschappen van geestelijke objecten. Het verschil in eigenschappen scheidt de ene van de 
ander, de gelijkenis echter zorgt voor toenadering tussen hen en leidt tot samenvloeiing. De 
wens om te ontvangen is het voornaamste aspect, dat in de Scheppingsgedachte is ingeplant. 
Juist deze wens zorgt voor een volledige scheiding tussen de Schepping en de Schepper, daar 
de Schepper de absolute wens om te geven is. Hij maakt niet eens een toespeling op de wens 
om te ontvangen (Hij heeft geen enkele wens om te ontvangen – vert.). Men kan zich een 
grotere tegenstelling zelfs niet voorstellen dan deze: tussen de Schepper ende Schepping, 
tussen de wens om te geven en de wens om te ontvangen.  
 
Een geestelijke plaats betekent het zich met zijn eigenschappen in overeenstemming bevinden 
met een bepaalde trede van de 125 treden tellende spirituele ladder. Hieruit wordt duidelijk, 
dat onder het begrip “plaats” een kwaliteit, een eigenschap en een mate van correctie wordt 
verstaan. Zelfs in onze wereld brengt een toenadering in de fysieke ruimte twee verschillende 
karakters niet bij elkaar. Alleen het gelijk zijn van eigenschappen, gedachten en wensen kan 
hen verenigen. En omgekeerd, het verschil in eigenschappen en wensen verwijdert geestelijke 
objecten van elkaar.  
 
14) Om de Schepping van zo'n verwijdering van de Schepper te bevrijden vond de 
Tsiemtsoem Alef plaats (de “Eerste Beperking”). De Tsiemtsoem Alef scheidde de bchiena 
Dalet van de geestelijke objecten af. Dat geschiedde op zo'n manier, dat de wens om te 
ontvangen veranderde in een ruimte die vrij van licht was. Na de Tsiemtsoem Alef begonnen 
alle geestelijke objecten op hun vat, dus malchoet, een scherm (masach) op te bouwen om zo 
geen licht binnen de bchiena dalet te ontvangen. Op het moment, dat het hoge licht tracht 
binnen de Schepping door te dringen, stoot het scherm het terug en dit proces heet “afstoting” 
(hakaa) tussen het hoge licht en het scherm. Als gevolg van deze stoot stijgt het weerkaatste 
licht van beneden naar boven en wordt ingebed in de 10 sfirot van het hoge licht (or eljon). 
Door zich in het hoge licht in te bedden wordt het weerkaatste licht tot vat van ontvangst in 
plaats van de bchiena dalet. Vervolgens breidt de malchoet zich uit in de mate van het 
weerkaatste licht, verspreidt zich van boven naar beneden en laat daardoor het licht inzichzelf 
toe.  
 
Men zegt, dat het hoge licht zich in het weerkaatste laat inbedden. En dat wordt rosj (hoofd) 
en goef (lichaam) van elke traptrede genoemd. Het stoten van het hoge licht tegen het scherm 
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doet het weerkaatste licht stijgen van beneden naar boven. Dit weerkaatste licht laat zich 
inbedden in de 10 sfirot van het hoge licht en daardoor vormt het de “10 sfirot de rosj” (het 
Aramese bezittelijke partikel “de” komt overeen met het Nederlandse “van” - vert.). Deze 10 
sfirot de rosj zijn nog geen echte vaten, zij vormen slechts de “wortels” van vaten. Pas nadat 
de malchoet zich samen met het weerkaatste licht verspreidt van boven naar beneden, 
verandert het weerkaatste licht in vaten voor het ontvangen van het hoge licht. En dan 
geschiedt het inbedden van lichten in vaten, die  “lichaam” van een bepaalde traptrede worden 
genoemd.  
 
De Schepping is geschapen als een absolute egoïst en is door die eigenschap polair van de 
Schepper verwijderd. Om de Schepping uit deze toestand te trekken, schiep de Schepper in de 
malchoet de wens om de Ts”A (Tsiemtsoem Alef) te maken, dus om de bchiena dalet van alle 
zuivere bchienot (alle voorgaande stadia die de eigenschappen van de Schepper zijn – vert.) af 
te scheiden en op die manier de bchiena dalet absoluut leeg in een ruimte achter te laten in  
een volledig “vacuum” (dus als een ruimte die niet met licht gevuld is – vert.). Het hoge licht 
(or eljon), dat naar de schepping neerdaalt, stoot tegen het scherm, dat zich vóór de wens om 
te genieten in de bchiena dalet bevindt, en wordt daardoor volledig weggestoten. Dit 
verschijnsel wordt gedefinieerd als een afstotende wisselwerking (ofwel afstotende 
samenvloeiing – vert.) tussen het hoge licht en het scherm en heet “afstoting” – hakaa. Het 
weerkaatste licht (or chozer), dat door de masach in 10 delen (sfirot) is verdeeld, wordt 
ingebed in het hoge licht (or eljon) en daardoor wordt het verdeeld in 10 sfirot. De 10 sfirot 
van het weerkaatste licht en de 10 sfirot van het hoge licht samen vormen het hoofd (rosj) van 
een geestelijk object (partsoef). Het weerkaatste licht - de wens om aan de Schepper genieting 
terug te geven die van Hem ontvangen wordt, wordt op die manier tot de voorwaarde voor het 
ontvangen van deze genieting (licht). Het wordt dus een vat van ontvangst (klie ha-kabbala) 
in plaats van de bchiena dalet. De bchiena dalet is echter niet in staat om genieting zonder 
een scherm vanwege haar  egoïstische wensen te ontvangen. Het scherm verandert zijn 
intentie van egoïstisch naar  altruïstisch, dus in de wens om te ontvangen omwille van de 
Schepper. Alleen na zo'n intentie te hebben bewerkstelligd kan het hoge licht zich in een vat 
(partsoef) verspreiden van boven naar beneden en zich in de wensen (keliem) inbedden, die 
door het weerkaatste licht (or chozer) zijn gevormd.  
 
15) Dus na de Ts”A  ontstonden er nieuwe vaten van ontvangst in plaats van de bchiena dalet. 
Zij ontstonden als gevolg van de afstotende wisselwerking van het door het scherm 
weerkaatste licht. Toch dient men te begrijpen hoe het komt dat dit licht een vat van ontvangst 
wordt. Immers in het begin was het slechts licht, dat door het vat van ontvangst weerkaatst 
werd. Nu blijkt het licht tot een vat te zijn geworden, dus het begint een geheel tegengestelde 
functie te vervullen. Om dat te verklaren nemen wij even een voorbeeld uit onze wereld. Het 
ligt in de aard van de mens om het principe “ontvangen om te geven” te respecteren. En 
omgekeerd heeft hij er een hekel aan om van een ander te ontvangen zonder er iets voor terug 
te geven. Laten wij zeggen, dat een mens in het huis van zijn kameraad terechtkomt en deze 
biedt hem een maaltijd aan. De gast, hoe hongerig hij ook is, zal inderdaad het eten weigeren, 
omdat hij het onaangenaam vindt zich slechts als ontvangende te voelen zonder er iets voor 
terug te kunnen geven. Maar de gastheer tracht hem te overreden en overtuigt hem van het 
feit, dat hij door de maaltijd te nuttigen de gastheerjuist voldoening zal schenken. Wanneer de 
gast inderdaad zal gaan voelen dat het zo is, zal hij instemmen met het gaan nuttigen van deze 
maaltijd, omdat hij zich niet langer slechts een ontvangende voelt. Bovendien voelt de gast, 
dat hij de gastheer voldoening verstrekt, doordat hij ermee instemt te eten. Het blijkt dus dat, 
alhoewel de gast honger had - en juist honger dient een vat van ontvangst te zijn -  hij uit 
schaamte zelfs niet eens iets wilde gaan proeven, voordat de gastheer hem van zijn oprechte 

 40



bedoeling had overtuigd. Dus hier zien wij dat een nieuw vat van ontvangst door het eten is 
ontstaan. De overredingskracht van de gastheer en de afwijzingskracht van de gast veranderen 
ontvangst in teruggave. Het feit van ontvangst heeft plaats gehad, alleen de intentie is 
veranderd. Juist de afwijzingskracht en niet het hongergevoel, dat een echt vat van ontvangst 
is, wordt nu de basis voor het ontvangen van de maaltijd.  
 
Overal waar bchiena Dalet wordt geschreven, wordt de malchoet bedoeld, dus het ontvangen 
omwille van het ontvangen. Er bestaat een handeling en een reden voor deze handeling. Wat 
is de reden voor het ontvangen vóór de Beperking? Dit is de wens en het streven naar 
genieting. Het ontvangen zelf is de handeling, ‘het licht willen ontvangen’ is de reden. Na de 
Beperking gebruiken de partsoefiem de bchiena dalet niet meer, maar al het door haar 
ontvangen licht is nu scherm en weerkaatst licht. De reden om te ontvangen die vóór de 
Beperking aanwezig was, is ook daarna gebleven, want als er geen wens en streven naar iets 
is, dan is het onmogelijk om te ontvangen. Maar deze reden is ontoereikend om te ontvangen 
en dient gepaard te gaan met een aanvullende reden, dus met een intentie omwille van het 
geven. De malchoet is bereid om van dierlijke genietingen afstand te nemen. Zij legt hen een 
Beperking op. Zij ontvangt slechts omdat dit de wens van de Schepper is. 
Dienovereenkomstig, ziet het ontvangen omwille van het geven anders uit. Een handeling van 
het ontvangen gaat dan niet meer van de eerste reden uit om zelf te genieten maar stamt uit de 
tweede reden: het ontvangen omwille van het geven. De twee redenen dienen samengevoegd 
te werken, want als er geen wens is en geen streven om genieting te ontvangen, kan men niet 
genieten. Er is bijvoorbeeld het voorschrift om van sjabbat maaltijd te genieten, maar als er 
geen honger is, hoe kan men dan van het eten genieten? Daarom dient de eerste reden, de 
wens om te ontvangen, wel altijd aanwezig te zijn, maar vanwege ‘schaamte’ kan de malchoet 
niet gewoon ontvangen, maar slechts bij een aanvullende reden – de wens om te geven. 
16)Door dit voorbeeld over de gastheer en zijn gast kunnen wij begrijpen wat  een“afstotende 
wisselwerking” (zievoeg de hakaa – vert.) inhoudt. Als gevolg van de afstotende 
wisselwerking ontstaan er in plaats van bchiena Dalet nieuwe vaten voor de ontvangst van het 
hoge licht. De afstoting vindt plaats, omdat het hoge licht tegen het scherm aanstoot en zo de 
bchiena dalet binnen wenst te dringen. Dit lijkt op het geval van de gastheer, die zijn gast 
tracht te overreden de maaltijd te accepteren.  
 
De kracht waarmee de gast het eten weigert heeft overeenkomsten met het scherm. De 
weigering om het eten te aanvaarden wordt in een nieuw vat veranderd. Evenzo wordt ook het 
weerkaatste licht een nieuw vat van ontvangst in plaats van de bchiena dalet, dat een vat vóór 
de Ts”A was. Maar dit proces doet zich alleen voor in geestelijke objecten van de ABieJ”A. 
Voor de objecten echter, die tot het systeem van onreine krachten behoren en waargenomen 
kunnen worden in onze wereld, zal de bchiena dalet steeds een vat van ontvangst blijven. 
Daarom is het zo dat noch in het systeem van de onreine krachten, noch in onze wereld het 
licht waargenomen wordt. Het grote verschil van eigenschappen tussen de bchiena dalet en 
die van de Schepper (licht) is daar de oorzaak van. Vandaar dat de “onreine krachten” (kliepot 
– de wens om het licht zonder scherm te ontvangen – vert.) “dood” zijn. Immers de wens om 
het licht zonder scherm te ontvangen leidt ertoe, dat de kliepot van het Leven des Levens, dus 
van het Licht van de Schepper, afgescheiden worden.   
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De vijf stadia van het scherm 
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17) Wij hebben nu drie basisbegrippen duidelijk gemaakt:  

• Or en klie: or (licht) wordt direct verspreid door de Schepper en de klie (wens) om te 
ontvangen, wordt door het licht gecreëerd. Aanvankelijk bevat het licht  nog een 
verhulde wens om te ontvangen, maar naar mate deze wens zich ontwikkelt scheidt het 
vat (malchoet) zich van het licht (de Schepper) af. De mаlchoet heet “Zijn Naam” – 
Sjmo (“Hij is Eén en Zijn Naam is Eén”). Het woord sjmo heeft dezelfde gematria 
(getalwaarde) als het woord ratson – wens.   

• De 10 sfirot of de 4 werelden АBieJ"А komen overeen met de 4 bchienot (stadia). Zij 
dienen aanwezig te zijn in elke schepping. De wens om te ontvangen "daalt neer" 
langs deze werelden uit de Schepper en bereikt haar volle klie-ontwikkeling in onze 
wereld.   

• Ts"А en masach. Op deze basis ontstaat een nieuw vat in plaats van de bchiena Dalet. 
Dit vat heet or chozer en is dus de intentie om de Schepper voldoening te verschaffen. 
Van de intentiegraad hangt de hoeveelheid van het op te nemen licht af.   

 
18)Nu gaan wij duidelijk maken, welke vijf bchienot er bij een scherm aanwezig zijn en hoe 
en in hoeverre de intensiteit van afstotende wisselwerking verandert, die zich voordoet bij de 
confrontatie met het hoge licht. Na de Ts”A houdt de bchiena dalet op om een vat van 
ontvangst te zijn. Deze rol wordt nu vervuld  door het weerkaatste licht (or chozer) dat van 
het scherm, als gevolg van de afstotende wisselwerking, opstijgt. Toch dient de bchiena dalet 
het or chozer te begeleiden met al de kracht van de wens om te ontvangen. Zonder participatie 
van deze kracht kan or chozer helemaal geen vat van ontvangst zijn. Denk aan het voorbeeld 
van de gastheer en zijn gast (zie p. 15).  
 
De kracht waarmee de gast weigerde te eten is een vat van ontvangst geworden in plaats van 
de honger. De honger hield op deze functie te vervullen vanwege het  schaamtegevoel 
vanwege het ontvangen. In de loop van deze weigering veranderde de ontvangst in de 
teruggave. Desalniettemin kan men niet zeggen, dat de gast geen behoefte meer heeft aan 
gewone vaten van ontvangst. Immers zonder deze vaten kan hij ook geen voldoening aan de 
gastheer verstrekken vanwege het feit, dat hij bij hem eet. De honger (de wens om te 
ontvangen) kreeg middels de weigering een nieuwe vorm en werd de wens om te ontvangen 
omwille van het geven, omwille van de Gastheer (de Schepper). De schaamte is in eer 
veranderd. Het blijkt, dat de gewone vaten van ontvangst blijven functioneren zoals voorheen, 
maar zij verkrijgen een nieuwe intentie. De intentie om niet voor zichzelf te ontvangen, maar 
omwille van de Schepper. Er zijn in een scherm ten alle tijde twee krachten aanwezig: de 
eerste kracht heet kasjjoet, en is de kracht van het wegstoten van het hoge licht. De tweede 
kracht heet aviejoet (wensdikte – vert.), en is dus de kracht in de bchiena dalet van “de wens 
om te ontvangen”, die een scherm heeft opgesteld. Middels zievoeg hakaa, om precies te zijn 
middels de kracht van kasjjoet, verandert de aviejoet zijn eigenschappen in het tegengestelde 
en verandert ontvangst in teruggave. Deze twee schermkrachten zijn werkzaam in alle 5 delen 
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van het scherm: kether, chochma, biena, tieferet en malchoet. Er zijn 5 delen in de masach 
(het scherm), met behulp waarvan 5 keer het licht ontvangen wordt (5 zievoegej de hakaa). Or 
chozer, dus de intentie, is geen vat. Dit kan alleen maar bijdragen aan de wijze van ontvangst 
van het licht. De wens om te ontvangen, dus de bchiena dalet, die het vat is geweest vóór de 
Ts”A,  blijft als zodanig ook bestaan. Alleen de intentie verandert. Hoe groter het egoïsme, 
des te groter de mogelijkheid om het licht van de Schepper te ontvangen, mits een geschikt 
scherm aanwezig is. Men mag zichzelf nooit  berispen vanwege slechte wensen. Het is alleen 
nodig om de Schepper een verzoek te doen ter verkrijging van een scherm, dus men moet de 
Schepper verzoeken om de egoïstische intenties naar altruïstische te corrigeren.  Soms kennen 
wij  noch de motivatie van onze daden, noch wat onze wensen precies zijn. Wij voelen soms, 
dat wij iets wensen, maar wat precies weten wij niet. De mens verblijft al zijn tijd als het ware 
in slaap, totdat de Kabbala hem wakker schudt en zijn ogen opent. Wij beschikken niet eens 
over een echte wens om te genieten. De Kabbala opereert niet vanuit onze wensen, maar 
vanuit de geestelijke wensen, die onmetelijk sterker zijn dan de wensen van onze wereld.   
 
Een klie, dus de wens om te genieten, verkreeg dankzij de nieuwe intentie een nieuwe vorm: 
de wens om te geven, om precies te zijn; de wens om te ontvangen uit Naam van de Schepper. 
De mens begint te ontvangen omwille van het geven. De bchiena Dalet voelde het verschil in 
eigenschappen tussen zichzelf en de Schepper en ondervond als gevolg daarvan een 
schaamtegevoel. De masach, die de malchoet opwierp, weerkaatste het licht en daardoor 
veranderde haar intentie. Echter, de essentie van de wens om te ontvangen bleef bestaan, maar 
nu omwille van de Schepper. De Kabbala is een exacte wetenschap. Elke oorzaak heeft zijn 
gevolg en dit gevolg is de oorzaak van een nieuw, volgend gevolg. Er wordt dus een goed 
geordende oorzakelijke keten opgebouwd. Het probleem schuilt echter daarin, dat wij nu nog 
geen binding hebben met datgene, wat wij bestuderen. Wij lezen dus over de geestelijke 
werelden, partsoefiem, sfirot en dergelijke maar wij voelen ze niet. Er zijn twee niveaus in het 
bestuderen van de Kabbala. Tijdens het beginnersniveau ontbreken nog adequate 
waarnemingen van de bestudeerde leerstof. Maar als men doorzet verkrijgt men in het vervolg 
van de studie de waarnemingen, die met de dingen die men in een boek leest, overeenkomen. 
Het is belangrijk om hier te vermelden, dat het licht in feite onbewegelijk is: het dringt 
nergens binnen en het komt nergens uit. Elk vat, afhankelijk van zijn individuele innerlijke 
eigenschappen, voelt het licht anders aan en onderscheidt er verscheidene “smaken” in, dus er 
is een verscheidenheid aan genietingen. Indien een vat genieting ontvangt door een directe 
ontvangst van het licht, dan heet zo’n genieting or chochma. Indien echter een schepping 
genietingen ontvangt door gelijkenis van zijn eigenschappen met die van de Schepper, dan 
heten die waarnemingen “bewegingen”. Wanneer een mens zijn geestelijke weg begin af te 
leggen, daalt hij in zijn innerlijk geleidelijk naar de laagste en meest duistere delen af. Hij 
begint te beseffen, dat zijn egoïstische aard een kwaad is. Pas daarna begint hij zijn natuur te 
corrigeren. Dat leidt ertoe, dat hij zich begint te verheffen, waarbij hij een steeds fijnere 
uitwerking van de hoge krachten voelt.  
 
Het Licht, dat van de Schepper na de Ts”A neerdaalt, wordt voorgesteld als een dunne straal, 
die van de Oneindigheid uitgaat en zich tot het centrale punt van het Heelal voortbeweegt. 
Alle geestelijke werelden, dus: A”K en ABieJ”A bekleden deze straal. Bezien vanaf de 
invalshoek van de uitwerking van de Schepper op ons van boven naar beneden, bevinden wij 
ons in het meest centrale punt van alle werelden. Het indivituele bestuur van de Schepper 
wordt gerealiseerd middels deze lichtstraal. Deze lichtstraal gaat naar een bepaalde ziel en 
laat die ziel alle werelden bekleden vanaf A”K, en daarna Atsieloet, Brieja, Jetsiera en Asieja 
die de meest uitwendige wereld is. 
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Het verschil tussen een niet-kabbalist (gewoon mens) en een kabbalist is, dat een niet-
kabbalist  geen scherm ontwikkeld heeft. Daarom kan deze mens het licht niet weerkaatsen en 
kan er in de mens geen geestelijk vat ontstaan. Zo’n vat vormt een toch (inwendig deel)  van 
een partsoef, waarin de schepping het licht van de Schepper ontvangt. Eigenlijk dient juist 
Zijn Licht (de Essentie van de Schepper is voor ons niet te bevatten) voor ons de Schepper te 
zijn. Op alle mensen, behalve op kabbalisten, heeft de Schepper Zijn uitwerking op de manier, 
alsof zij nog niet uit de Oneindige wereld zijn weggetrokken, en zich dus in een onbewuste 
staat bevinden, zoals in de Oneindige wereld (Ejn Sof) het geval is. Het is de taak van de mens 
om een deel van het bestuur over zichzelf in zijn eigen handen te nemen en een partner van de 
Schepper te worden. En dan zal de Schepper Zich met hem bezig beginnen te houden. Niet 
zoals Hij dat met alle overgebleven wezens doet, maar individueel, middels een lichtstraal.  
Dan zal het bestuur niet alleen van de Schepper uitgaan, maar ook van de mens. 
 
19) Zoals wij reeds hebben besproken, beschouwt men de eerste drie bchienot (om precies te 
zijn, de eerste vier) nog niet als vaten: alleen de bchiena dalet blijkt een echt vat te zijn (zie p. 
5). Aangezien deze drie eerste bchienot de stadia zijn, die aan het scheppen van de bchiena 
dalet voorafgaan, heeft de bchiena dalet bij zijn ontwikkeling hun eigenschappen 
overgenomen. Zij hebben a.h.w. hun sporen binnen de bchiena dalet achtergelaten. Hierdoor 
vormde de bchienadalet zijn eigen vier stadia (bchienot) – de vier stadia van de wens om te 
ontvangen. Alles begint met de bchiena alef, het “zuiverste”, het  “zwakste” stadium van de 
wens om te ontvangen. Daarna volgt de bchiena beth, die iets “grover” is en een grotere 
aviejoet heeft, dan de bchiena alef, dus het grotere stadium van de wens om te ontvangen. 
Vervolgens komt de bchiena giemel, die een nog grotere aviejoet heeft, dan de bchiena beth. 
En uiteindelijk is het de beurt aan de bchiena dalet zelf, die de grootste aviejoet heeft, dus de 
grootste wens om te ontvangen. Zijn wens om te ontvangen bereikt het maximale, het meest 
volmaakte en afgeronde stadium. Hier dient vermeld te worden, dat ook de wortel (sjoresj) 
van alle vier bchienot - de kether (en zij is, zoals bekend, het meest verheven en bevindt zich 
het dichtst bij de Schepper) - haar afdruk in de bchiena dalet heeft achtergelaten. Dus, wij 
hebben alle vijf stadia van de wens om te ontvangen opgesoms, die in de bchiena dalet 
ingesloten zijn: kether, chochma, biena, tieferet en malchoet. 
 
De drie aan de malchoet voorgaande bchienot heten “licht” en slechts malchoet zelf is klie, 
omdat zij wenst om voor zichzelf te ontvangen en daarmee wordt zij tot een zelfstandig deel, 
dat zelfstandig bestaat. De haar voorgaande bchienot zijn niet van de Schepper afgezonderd 
en daarom heten zij licht. Wanneer het laatste stadium dalet ofwel malchoet, geheel met licht 
is gevuld, begint hij de eigenschappen van alle andere voorgaande bchienot te voelen: eerst de 
dichtst bij hem zijnde tieferet, daarna bevat hij biena, die tieferet schiep, vervolgens chochma, 
die biena schiep en uiteindelijk de bron en het plan van alles – de wortel (sjoresj), kether. Dat 
betekent dat alle voorgaande eigenschappen van alle bchienot in malchoet ingesloten zijn en 
haar beïnvloeden. De bchiena dalet de dalet zelf (elke bchiena heeft eveneens 4 bchienot, dus 
bchiena dalet de dalet betekent bchiena dalet van de bchiena dalet zelf – vert.) verkreeg alle 
voorgaande eigenschappen van het licht. De hoeveelheid licht, die hem vult, is bepalend voor 
de grootheid van de bchiena dalet. Naar de mate van het bevatten van het licht dat hem vult, 
bevat de bchiena dalet de grootsheid van de Schepper. In hem verschijnt het streven om aan 
de wens om te geven te gelijken, omdat de Schepper dat doet. Wat betekent het om te geven? 
De lichtbron is de Schepper. Een klie kan niets geven, maar kan alleen een intentie hebben om 
te geven. De Schepper schiep de wens om te ontvangen. En al wat overgebleven is zijn slechts 
verschillende graden van de wens om te ontvangen. De intentie verandert van “voor zichzelf” 
naar “omwille van de Schepper”. Waarmee onderscheidt de aviejoet van kether zich van de 
aviejoet van biena, want beide heten zij “de wens om te geven”? Kether is de wens om te 
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geven, chochma ontvangt, biena nadat zij het licht ontving, keert het terug naar de Schepper. 
Dat kan men begrijpen aan de hand van het voorbeeld uit de Misjna. “Hij leert de Thora 
omwille van de Schepper” betekent, dat hij niets wenst te ontvangen, hetgeen overeenkomt 
met de aviejoet kether. “Men onthult hem de geheimen van de Thora” betekent, dat hij daar 
niet om vroeg, maar dit ontving van boven – bchienat chochma. Nadat ik ontving moet ik 
mijzelf overwinnen en zeggen: “Ik weiger dat, omdat ik wens alleen te geven”.  
 
20) De reden, dat de vijf stadia van de wens om te ontvangen, die in de bchiena dalet zijn 
ingesloten naar de 10 sfirot van het hoge licht genoemd zijn, is, dat de bchiena dalet een vat 
van ontvangst van dit hoge licht is nog vóór de Ts”A (“Hij is Eén en Zijn Naam is Eén”). Alle 
werelden, het gehele Heelal was toen in de bchiena dalet (Malchoet van de Oneindige wereld) 
ingesloten. Elke zich in de Malchoet bevindende bchiena nam de eigenschappen van de met 
hem overeenkomende bchiena uit de 10 sfirot van het hoge licht over. De bchiena sjoresj van 
de bchiena dalet nam de eigenschappen van het licht kether over uit de 10 sfirot van het hoge 
licht en ‘bekleedde’ hem. De bchiena alef van de bchiena dalet “bekleedde” het licht 
chochma uit de 10 sfirot, e.d. Dus, zelfs nu, reeds na de Ts”A, wanneer de bchiena dalet 
ophoudt een vat van ontvangst te zijn, hebben de  vijf stadia van de wens om te ontvangen van 
de bchiena dalet zelf toch de namen van de vijf sfirot: kether, chochma, biena, tieferet en 
malchoet.  
 
Na de Ts”A, wanneer de bchiena dalet zelf, dus de wens om te genieten, ophoudt een klie te 
zijn, die geschikt is om het licht te ontvangen, hebben de vijf bchienot van de wens om te 
ontvangen van de bchiena dalet zelf toch de namen van de vijf sfirot. Deze kan men ook 
weergeven door de namen van de 10 sfirot: kether, chochma, biena, chessed, gvoera, tieferet, 
netsach, hod, jessod en malchoet (Z”A bestaat, zoals bekend, uit 6 sfirot). De bchiena dalet de 
dalet – dat zijn wij. Alle voorgaande 4 sfirot – dat zijn de hogere werelden. Door de interactie 
met de werelden kunnen wij hun eigenschappen ontvangen, om de bchiena dalet te 
corrigeren. Alle werelden bevinden zich binnen ons. Al het geestelijke werk vindt ook binnen 
ons plaats. Onze taak is om het licht van de Schepper bewust waar te nemen, zoals de 
Malchoet deed in de Oneindige wereld en dankzij dat onszelf te corrigeren. Wat betekent het, 
dat de bchiena dalet de eigenschappen van de voorgaande bchienot bevat?  Dat betekent dat 
hij begint te voelen, dat er behalve de wens om te ontvangen ook nog een wens om te geven 
bestaat, die nog geheel in hem ontbreekt. De malchoet wenst als voorheen te genieten, maar 
op het gegeven moment is zij tevens doordrongen van de wens om te geven, dus nu streeft zij 
ernaar om te genieten van het teruggeven. Geleidelijk vindt binnen de klie een gelijkmatige 
verandering van eigenschappen, dus van wensenplaats. Van het streven om te genieten van 
een eenvoudige ontvangst van het licht naar het streven om alles te geven. Deze 
veranderingen in de klie zijn door het licht veroorzaakt en alleen van de uitwerking van het 
licht op de klie hangt het gedrag van de klie af. 
 
Wij bestuderen 10 sfirot; 10 eigenschappen, die de betrekkingen tussen de Schepper en de 
schepping bepalen. De malchoet kaatst in eerste instantie het licht volledig terug en pas 
daarna overweegt zij, wat zij voor zichzelf kan ontvangen. Indien zij met al haar 5 wensen 
tegelijk zou werken, zou zij het licht in al haar 5 delen kunnen ontvangen. Indien in de 
malchoet geen afdoende anti-egoïstische kracht aanwezig is om al het licht omwille van de 
Schepper te ontvangen, dan ontvangt zij alleen dat gedeelte van de 5 delen van het licht, 
waarvoor zij een scherm heeft. Het deel van de malchoet, waarin deze berekening wordt 
gemaakt, heet hoofd (rosj). Het deel van de malchoet, waar het licht binnen komt, heet haar 
inwendig deel (toch). Het deel van de malchoet, waar geen mogelijkheid bestaat om het licht 
omwille van de Schepper te ontvangen, heet “einde” (sof), omdat zij een beperking oplegt aan 
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de ontvangst van het licht en daarom niet opgevuld kan worden met het licht. Het vermogen 
om aan “de wensen om te genieten” weerstand te bieden, dus de wilskracht, de kracht om 
weerstand bieden aan de wens, ofwel de kracht van het weerkaatsen van het scherm, heet 
taaiheid (kasjjoet). De egoïstische kracht, dus de wens om te genieten, dehartstocht voor het 
zich vullen, heet dikte (aviejoet). Binnen het scherm botsen de eigenschappen van de 
malchoet zelf  “om te ontvangen” en de anti-egoïstische kracht van het scherm “om te geven” 
met elkaar. Indien mijn egoïstische wens om te ontvangen (aviejoet) gelijk is aan 100 percent, 
maar de afstotingskracht (de taaiheid van het scherm) slechts 20 percent blijkt te zijn, dan kan 
ik omwille van de Schepper niet meer dan deze 20 percent ontvangen: van de 100 percent van 
mijn egoïsme gebruik ik slechts 20 percent. Alleen de kasjjoet bepaalt welke hoeveelheid 
egoïsme ik kan gebruiken. 
 
Na de Ts”A wenst de malchoet alleen de methode om de toepassing van zijn wens te 
veranderen. Zij begrijpt, dat ze een egoïste is, dus zij begrijpt, dat de wens om te genieten haar 
aard is. Maar deze eigenschap is niet negatief. Alles hangt van de methode af, waarmee de 
eigenschap wordt toegepast. Men dient dus alleen te weten hoe deze eigenschap te gebruiken. 
Binnen de egoïstische wens, dus de bchiena dalet, ontstaat een waarneming van de 
eigenschappen van de Schepper - de wens om te geven en de waarneming van de 
eigenschappen van voorgaande bchienot. En nu dient men alleen nog op hen te gaan gelijken, 
dus de toepassing van zijn wens om te genieten aan deze eigenschappen gelijk te stellen. 
Daarvoor stoot zij al het licht van haar egoïsme af, maakt een tsiemtsoem (beperking) op de 
bchiena dalet en vervolgens maakt ze een berekening in welke mate zij aan de eigenschappen 
van de Schepper, dus de bchienot 0, 1, 2, 3 en 4, gelijk kan zijn. Het scherm weet precies 
hoeveel licht het kan doorlaten in overeenstemming met zijn egoïsme. De kasjjoet van het 
scherm, dus de wilskracht, de kracht om weerstand te bieden aan de verleidingen om te 
genieten, dient precies overeen te komen met de aviejoet, ofwel de wens om te ontvangen. De 
herinneringen, die aan de voorgaande met licht opgevulde staat zijn overgebleven, helpen de 
malchoet om een berekening te maken hoe zich verder te gedragen. Dit wordt het 
“opschrijven” (reshiemot) genoemd.  
 
21) Zoals wij hebben geleerd, wordt het scherm gekenmerkt door twee eigenschappen. De ene 
is zijn taaiheid (kasjjoet), waardoor hij het licht niet laat doordringen in de malchoet. Elke 
hoeveelheid van het licht, dat bij het scherm aankomt, wordt hierdoor afgestoten en 
weerkaatst. De tweede eigenschap van de masach is zijn grofheid, egoïsme, dikte (aviejoet), 
datgene, wat men kan toevoegen aan de taaiheid van het scherm uit de geheleBchiena Dalet 
en gebruiken voor het ontvangen omwille van de Schepper. Dit kan men vergelijken met een 
zeer hard lichaam dat niet toelaat om zijn grenzen binnen te dringen. Zo ook laat het scherm 
het licht niet toe om tot de malchoet door te dringen, dus in de bchiena dalet. Al het licht dat 
bestemd is om de malchoet te vullen, wordt door het scherm tegengehouden en doet het 
terugkeren. Vijf bchienot van aviejoet, die zich in de malchoet bevinden, worden in het 
scherm volgens zijn kasjjoet ingesloten. Daarom verricht het scherm vijf afstotende 
wisselwerkingen (zievoegej de hakaa) volgens de vijf bchienot die in hem zijn.  
 
Hoewel er 5 wensen met 5 typen van te ervaren genieting in de malchoet zijn, kaatst het 
scherm hen allen toch weer terug om zelfgenieting te voorkomen. Het weerkaatste licht stijgt 
van het scherm op en, terwijl het weerkaatste licht het aankomende licht volledig in zichzelf 
opneemt (in de kabbalistische termen “bekleedt” het weerkaatste licht het aankomende licht: 
het aankomende licht komt binnen het weerkaatste licht als in een cocon – vert.), bereikt het 
de lichtbron zelf, dus de bchiena sjoresj.Indien in het scherm niet alle 5 delen van kasjjoet 
aanwezig zijn, maar slechts 4 delen, dan zal het weerkaatste licht slechts 4 en geen 5 delen 
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van genieting voor zich “zien”. Bij afwezigheid van een bchiena dalet en giemel  - dus 5e  en 
4e delen van taaiheid in het scherm, is het scherm alleen in staat om het or chozer tot het 
stadium biena te weerkaatsen. Indien er in het scherm alleen de bchiena alef aanwezig is 
terwijl de bchiena dalet, beth en giemel van de taaiheid afwezig zijn, dan is zijn or chozer 
zeer klein en is in staat om het directe licht (or jasjar) slechts de bchiena tieferet (Z”A) te 
bekleden, dus 2 aankomende lichten en kether, chochma en biena ontbreken. En, indien er in 
het scherm slechts de bchiena sjoresj van kasjjoet overblijft, dan is zijn afstotende kracht zeer 
zwak en het or chozer bekleedt slechts één aankomend licht malchoet terwijl de eerste negen 
sfirot ontbreken (zij zijn altijd aanwezig maar worden door een klie niet waargenomen – vert.) 
 
Een scherm lijkt op een gordijn: wanneer het zonlicht mij stoort, doe ik het raam dicht met 
een gordijn, waarbij ik het indringen van het zonlicht voorkom. In het materiële weten wij 
waarvan een gordijn gemaakt is, maar hoe zit dit in geestelijk opzicht? Het materiaal van een 
scherm in de spirituele wereld heet taaiheid (kasjjoet). Als men over een mens zegt dat hij 
zeer taai is, betekent dit dat hij de meningen van andere mensen niet aanvaardt, met 
koppigheid zijn mening staande houdt en zijn beslissing niet verandert. Conclusie: de 
Schepper, de wens om genieting aan schepselen te geven, schiep de wens om hem te 
ontvangen en snakt ernaar om deze wens te vervullen. Maar de schepping houdt staande en 
beslist om überhaupt niets voor zichzelf te ontvangen; juist dat heet scherm en taaiheid. Nader 
toegelicht betekent dit dat er geen beperking is op de wens! Als een mens voor zich een 
genieting ziet, dan wenst hij terstond om dit ten volle te ontvangen. Maar aangezien hij slechts 
kan ontvangen in de mate van de mogelijkheid om intentie omwille van het geven aan te 
wenden, kan hij daarom alleen in die mate van de wens om te ontvangen gebruik maken. 
Maar dat betekent niet, dat bij die mens geen wens naar de gehele genieting bestaat. 
Dienovereenkomstig, leiden wij de volgende wet hiervan af: op die genieting waarvan hij 
geen afstand kan nemen, maakt hij een Beperking en op die genieting die hij wel kan 
weigeren, ontvangt hij (bijvoorbeeld: een mens wil vermageren en zegt tegen zijn lichaam: 
“Vandaag mag je niet meer dan 2 sneedjes brood eten. Wees daarom nu niet hongerig!”. Maar 
het lichaam luistert niet…Waarom is het zo ingericht? De Schepper schiep de wens om te 
ontvangen en daarom is die wens onveranderlijk. Als die wens verdwijnt, dan betekent het dat 
de mens dood is. De mens kan slechts een genieting weigeren en dan nog slechts omwille van 
de correctie van de wens die met deze genieting overeenstemt. Zoals in ons voorbeeld: een 
mens die wil vermageren weigert een genieting te ontvangen door één stukje taart te nuttigen 
omdat hij onvoldoende weerstandskracht heeft om te voorkomen dat hij dan de hele taart gaat 
opeten. Het is veel gemakkelijker om helemaal geen taart te proeven dan een klein stukje, 
daar het nuttigen daarvan zijn wilskracht dermate verzwakt dat hij aan zijn vreetlust ten prooi 
zal vallen. Maar dat wil niet zeggen dat zijn wens om in één keer de hele taart op te eten door 
deze weigering van een stukje taart verdwijnt. In dit geval zeggen wij, dat die mens zelfs op 
één stukje taart een beperking maakt. Later, wanneer hij in kracht zal toenemen, kan hij zich 
wel een stukje taart permitteren. In dat geval zal hij op die genieting die hij wel kanweigeren, 
dus op dat klein stukje taart wel kunnen ontvangen. Rabbi Israel uit een plaats die Riezjin 
heet, placht te zeggen: “Een mens die één van zijn wensen vernietigt, ontvangt twee andere 
daarvoor in de plaats”. Het is onmogelijk om de wens om te ontvangen te vernietigen en men 
hoeft haar ook niet te vernietigen. Men kan slechts bidden om de mogelijkheid te ontvangen 
om die wens aan te wenden met een intentie omwille van de Schepper – vert.).  
 
Afhankelijk van de grootte van de wens om te ontvangen bestaan er verschillen tussen 
schepselen: groot is een mens bij wie grote strevingen zijn, dus een grotere wens om te 
ontvangen terwijl een kleine mens beschikt over een kleine wens om te ontvangen. Mijn 
geestelijk niveau wordt bepaald door in hoeverre mijn weerkaatste licht volledig al het tot mij 
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komende licht kan bekleden, dus alle aankomende genietingen, opdat ik ze omwille van de 
Schepper zou kunnen ontvangen. Ik kan mij bevinden hetzij op het niveau van de malchoet, of 
van de Z”A, of de biena, en misschien op het niveau van de chochma of zelfs op dat van de 
kether. De Malchoet van de Oneindige wereld is in vele delen verdeeld. Deze verschillen 
onderling alleen door de eigenschappen van het scherm: in de wereld Asieja gelijkt de 
malchoet, laten wij zeggen, voor 20 procent op de Schepper, in de wereld Jetsiera – voor 40 
procent, in de wereld Brieja – voor 60, in de Atsieloet – 80, en in de wereld Adam Kadmon 
(A”K) vertoont de malchoet een gelijkenis aan de Schepper voor de volle 100 procent. De 
traptreden verschillen alleen van elkaar door de kracht van het scherm. In onze wereld is er 
helemaal geen scherm. Daarom voelen wij de Schepper niet en bevinden wij ons in een 
absoluut lege ruimte. Zodra de mens een scherm maakt, voelt hij zich al in de geestelijke 
wereld op de eerste traptrede (van onderen) van de wereld Asieja. Wij stijgen middels het 
toenemen van de taaiheid van het scherm. Wat betekent het overgaan van traptrede tot 
traptrede? Dat betekent het verkrijgen van de eigenschappen van een nieuwe, hogere 
traptrede. Indien men – terwijl men zich op een bepaalde traptrede bevindt – de taaiheid van 
het scherm kan verhogen, dan kan men daardoor naar de volgende traptrede stijgen. Hoe 
hoger een traptrede is, des te meer de waarneming (dus het bevatten van het Heelal) 
kwalitatief verandert. Wij hebben het erover gehad, dat wanneer in de masach alle 5 bchienot 
aviejoet aanwezig zijn, dan bereikt het or chozer de hoogste traptrede, dus het licht kether (or 
jechieda). Dan ontvangt een klie in zichzelf alle lichten: kether, chochma, biena, tieferet en 
malchoet van alle haar voorgaande bchienot. Bij afwezigheid van de meest grove bchiena in 
de masach, dus de bchiena dalet, dus de intentie omwille van de Schepper op de meest sterke 
wensen, ontbreekt in een klie het hoogste licht – licht kether (jechieda), en het scherm bereikt 
het niveau van het licht chochma (or chaja).. Bij afwezigheid in de masach van de aviejoet 
dalet en giemel, ontbreken in een klie de lichten kether en chochma, dus (or jechieda en or 
chaja). De klie werkt dan met de aviejoet beth en met het licht biena (or nesjama). En indien 
de aviejoet van de masach alef is, dan is het licht tieferet en malchoet aanwezig (or roeach en 
nefesj). Uiteindelijk doet een masach met de aviejoet sjoresj het or chozer slechts tot het 
niveau van het licht malchoet (or nefesj) stijgen, en alleen dit licht is in de klie aanwezig.  
(Deze laatste uitleg lijkt wel erg complex te zijn en werkt eerst verwarrend, met name door 
alle kabbalistische termen, maar het wordt stap voor stap duidelijker, vooral als men dat zelf 
op papier schematisch afbeelt – vert.).  Waarom ontbreekt het hoge licht bij de afwezigheid 
van de aviejoet dalet? Omdat er een tegengestelde onderlinge afhankelijkheid bestaat tussen 
klie en licht. Indien de masach over een maximaal sterke aviejoet beschikt, dan brengt hij het 
or chozer op de hoogste hoogte, dus tot het licht kether. Dat betekent, dat indien een scherm 
het krachtigst is, dan kan het or chozer alle genietingen opnemen die voor het scherm staan en 
deze binnen een partsoef doorlaten.   
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22) De vijf niveaus van de 10 sfirot van het weerkaatste licht ontstaan als gevolg van de vijf 
typen van zievoeg de-hakaa (afstotende wisselwerking) van het hoge licht met vijf niveaus 
van de aviejoet van het scherm. Het licht wordt door niemand gekend en niet waargenomen 
als er geen vat voor zijn ontvangst bestaat. Deze vijf bchienot stammen van de vijf bchienot 
van de aviejoet van de bchiena dalet af. Vóór de Ts”A dienden deze laatsten als vijf vaten van 
ontvangst van de bchiena dalet, zij bekleedden 10 sfirot  kether, chochma, biena, tieferet en 
malchoet (zie p. 18). Na de Ts”A verenigden dezelfde vijf bchienot zich met vijf bchienot van 
het scherm en middels het weerkaatste licht worden zij weer tot vijf vaten van ontvangst, in 
plaats van de vijf bchienot van de bchiena dalet zelf, die deze rol vóór de Ts”A vervulde. 
Nu kunnen wij begrijpen, dat als een scherm al deze vijf bchienot van aviejoet heeft, dan heeft 
het ook vijf vaten ter bekleding van 10 sfirot, dus ter verkrijging van het hoge licht. Indien 
echter de avijoet van de bchiena dalet eraan ontbreekt, dan beschikt het alleen over vier vaten 
en het kan slechts vier lichten ontvangen, die overeenkomen met chochma, biena, tieferet en 
malchoet, doch het kan het licht kether niet ontvangen. Indien echter aan het scherm de 
aviejoet van de bchiena giemel ontbreekt, dan heeft de partsoef met een zulk scherm alleen 
drie vaten en hij kan slechts drie lichten ontvangen, die overeenkomen met biena, tiferet en 
malchoet. Lichten overeenkomende met kether en chochma en vaten overeenkomende met de 
bchienot giemel en dalet zullen bij hem ontbreken. Indien binnen een scherm slechts twee 
niveaus van aviejoet aanwezig zijn – sjoresj en bchiena alef, dan heeft hij slechts twee vaten, 
die overeenkomen met lichten tieferet en malchoet. Het blijkt nu, dat bij zo’n partsoef drie 
lichten ontbreken: kether, chochma en biena, en drie vaten, die overeenkomen met de 
bchienot beth, giemel en dalet. Indien een scherm alleen de aviejoet van de bchiena sjoresj 
heeft, dan heeft het slechts één vat met één licht – het licht malchoet. Echter, de overige 
lichten: kether, chochma, biena en tieferet zijn bij hem afwezig. Dus, de omvang van elke 
partsoef hangt alleen af van de grootte van de aviejoet (“dikte”) van het scherm. Een scherm 
met de aviejoet van de bchiena dalet, vormt een partsoef met een omvang van alle vijf 
niveaus – tot en met de kether. Een scherm met de aviejoet van de bchiena giemel, vormt een 
partsoef met een omvang van vier niveaus – t/m de chochma e.d.  
 
In het scherm zijn er 5 niveaus van de wens om te ontvangen en dienovereenkomstig 5 
graden  van de anti-egoïstische kracht van het afstoten van genieting. Twee krachten in een 
scherm: dikte (aviejoet) en taaiheid (kasjjoet) dienen in evenwicht gebracht te worden want 
dan heeft de malchoet vrijheid van wilsuiting en kan zij datgene doen, wat zij in vrijheid 
beslist te doen. Dat komt, omdat zij dan noch onder de macht van haar eigen wensen staat, 
noch onder de macht van genieting. Het or jasjar is qua grootte gelijk aan het or chozer, en 
dat betekent, dat de schepping de Schepper dezelfde genieting wenst te geven, die Hij voor de 
schepping voorbereidde. Het or chozer, ofwel de intentie, bekleedt de dienovereenkomstige 
genieting van de Schepper en laat daarmee zien, dat de klie deze genieting niet voor zichzelf 
wenst, doch aan de Schepper teruggeeft. Indien in de masach alle 5 bchienot van de aviejoet 
aanwezig zijn, dan zijn er in hem 5 keliem ter bekleding van 5 aankomende lichten om te 
ontvangen omwille van de Schepper. Indien de grootste wens, dus de bchiena dalet, ontbreekt 
(er zijn dan slechts 4 keliem – vert.), dan kan men alleen 4 lichten bekleden: chochma, biena, 
tieferet en malchoet, maar het sterkste licht - het licht kether - ontbreekt. Bij de afwezigheid 
van nog één wens (altijd wordt bedoeld  een afwezigheid van de wens om te geven en niet de 
wens om te ontvangen, dus om te genieten, daar deze laatste wens niet verdwijnt – vert.), de 
wens van de bchiena giemel, kan het scherm slechts drie lichten bekleden in zijn weerkaatste 
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licht. Het weerkaatste licht is daarom niet in staat om de bij hem aankomende lichten jechieda 
en chaja te “zien”, daar het ze niet bekleedt. Vandaar juist kunnen wij in onze wereld het licht 
van de Schepper in het geheel niet voelen. Een scherm en het daardoor weerkaatste licht, dat 
noodzakelijk is om het licht van de Schepper te kunnen zien, zijn immers vanaf het begin 
helemaal afwezig in ons. De grootte van het weerkaatste licht hangt van de schermkracht af: 
hoe taaier het scherm, des te hoger is het weerkaatste licht, des te verder ziet het wat er vóór 
hem is en des te meer is het in staat is om te ontvangen omwille van de Schepper.  
 
In het scherm vinden geen veranderingen plaats. Alle veranderingen gebeuren slechts in de 
aviejoet. Het scherm  is een kracht van het weerstand bieden aan het egoïsme, dat in elke 
eigenschap aanwezig is. Alle verschillen zijn slechts in de aviejoet, daarin gelegen, op 
hoeveel egoïstische wensen een scherm is opgesteld. Wij bestuderen slechts vier gradaties van 
aviejoet, omdat bij kether er geen sprake is van aviejoet, dus de wens om te ontvangen, maar 
slechts de wens om te geven. De wens om de schepping te vergenoegen – kether – werd de 
reden van het verschijnen bij lageren van de wens om te ontvangen. Vandaar, dat de kether de 
wortel is van aviejoet, ofwel de wens om te ontvangen. Wanneer een lagere niet kan 
ontvangen met een intentie omwille van de Schepper, gebruikt hij de aviejoet sjoresj, dus hij 
kan slechts handelingen van geven verrichten met een intentie omwille van de Schepper. Er 
bestaat een licht (genieting), er bestaat een klie (de wens om te genieten), en er is een scherm, 
dus een aan genieting weerstand biedende kracht, die de klie zelf maakt om aan de Schepper 
gelijk te zijn. Meer bestaat er in het hele Heelal niet! Daarover dient men onophoudelijk te 
denken en te trachten de gehele Kabbala te verklaren middels deze drie componenten. Wij 
nemen zelfs geen enkele genieting van de geestelijke wereld waar, omdat wij zelfs niet over 
een  minimaal scherm beschikken. De wilskracht van het scherm bepaald met welke genieting 
een kabbalist werkt. Na de Ts”A bevat het begrip “klie” niet louter de wens om te ontvangen 
maar een wens om te ontvangen die met een scherm is uitgerust, dus niet voor zelfgenieting, 
maar omwille van de Schepper. Wanneer er geen scherm op een bepaalde wens bestaat, 
betekent het, dat een kabbalist met deze wens niet kan werken, dus deze wens is niet geschikt 
om met het licht te worden gevuld. Daarom zeggen wij, dat deze wens als het ware afwezig is. 
Zij is niet verdwenen, men werkt alleen niet met haar. Van de grootte van de wens waarop een 
scherm bestaat, hangt een geestelijk niveau, dus een geestelijke hoogte ofwel een traptrede 
(komá) van een partsoef af. Van het weerstand bieden aan de meest grote wens (dalet), 
ontstaat er een partsoef van het allerhoogste niveau – kether. Uit het weerstand bieden aan de 
wens giemel komt een partsoef van de geestelijke hoogte chochma uit, die een traptrede lager 
dan de kether is. Van de weerstand biedende kracht aan de wens beth vormt een partsoef van 
het niveau biena, die een traptrede lager dan voorafgaande is, dus hij kan nog minder op de 
Schepper gaan lijken, dan de partsoef met een scherm 3 (chochma). Indien een scherm in staat 
is om weerstand te bieden aan de wens alef, dan bevindt een kabbalist zich op het geestelijke 
niveau van het stadium tieferet. Indien hij echter in staat is om de meest kleine wens af te 
stoten, dan ontstaat er in hem de meest kleine partsoef wat het niveau van het ontvangen van 
het licht betreft - de partsoef malchoet.   
 
De egoïstische wensen dienen gebruikt te worden naar de mate van wilskracht die aan deze 
wensen weerstand kan bieden. Met de ongecorrigeerde wensen, waarop geen scherm 
aanwezig is, kan men niet werken. Een mens moet zijn ongecorrigeerde wensen in zich 
opsluiten, of zoals wij in de Kabbala zeggen: op hen een tsiemtsoem maken (dus voorlopig 
buiten gebruik stellen – vert.). Geen enkele wens verschijnt of verdwijnt, want de wens is 
door de Schepper geschapen. Van de mens hangt alleen af hoe hij deze zal gebruiken. Alles 
hangt ervan af, of er een anti-egoïstisch kracht van een scherm ofwel een intentie aanwezig is, 
die de ontvanger in gever verandert. Hierin ligt het gehele “spel” tussen de schepping en de 
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Schepper ingesloten: de verandering van de egoïstische wens in het altruïstische, dus het 
vermogen om deze in de tegengestelde richting tot de Schepper te wenden.  
 
Alle wensen bevinden zich in de Malchoet van de Oneindige wereld en zij maakt er gebruik 
van afhankelijk van het scherm dat in elk afzonderlijke geval in haar gemanifesteerd wordt: 
Zo zijn er schermen middels waarvan malchoet de werelden en/of verschillende partsoefiem 
opbouwt (dus de structuur van het Heelal van boven naar beneden vóór het scheppen van onze 
wereld met de mens daarin – vert.). Bepaalde typen schermen dragen bij aan het verschijnen 
van zielen. Dat zijn allemaal delen van de Oneindige wereld. 
 
Het is gemakkelijker om een genieting te weigeren dan het omwille van de gever te 
ontvangen. Omwille van de Schepper te ontvangen is moeilijker dan de gehele hoeveelheid 
geheel te weigeren en daarmee niet  “werken”. Indien er in een bepaalde klie opeens een wens 
verschijnt om voor zichzelf te ontvangen,  waarop dus geen scherm aanwezig is, dan nadert 
eerst het licht als het ware tot een klie, en deze trekt het licht aan. Maar zodra het licht naar 
binnen wenst te dringen, komt de wet van de Ts”A in werking en het licht verdwijnt. Nadat de 
Malchoet van de Oneindige wereld de Ts”A maakte, werd deze wet door de Schepper 
aangenomen. Ook wij bevinden ons onder de macht van deze wet en daarom nemen wij 
helemaal geen geestelijke genietingen waar voordat wij een scherm op deze genietingen gaan 
maken. En hoe zit het met de genietingen van onze wereld? Dat is een deeltje, een microdosis 
van het licht uit de gehele Malchoet van de Oneindige wereld, die voor onze waarneming is 
toegelaten en die buiten de Ts”A kan bestaan. Juist zij trekt onze wereld uit de grenzen van 
het geestelijke naar het materiële niveau. Het uitreiken buiten de perken van onze wereld is 
alleen mogelijk middels het verkrijgen van een scherm. Indien er een scherm aanwezig is op 
een grote genieting, dan bestaat het automatisch ook op de kleinere. Om op te houden een 
genieting voor zichzelf te willen ontvangen, dient men deze met een intentie om te geven te 
bekleden (or chozer) en met een intentie omwille van de Gever te ontvangen. Beweging in de 
geestelijke wereld geschiedt alleen door een verhoging of een verkleining van de 
schermkracht. De gehele schepping, ofwel de gehele Malchoet van de Oneindige wereld 
verkrijgt geleidelijk een scherm op al haar wensen. Wanneer een scherm zal zijn gemaakt op 
absoluut alle wensen van de Malchoet, zal deze staat van Malchoet gmar tiekoen heten. Dit is 
de uiteindelijkebedoeling van de hele handeling van de schepping. De vorming van het 
scherm, zijn wisselwerking met het licht, de bekleding van het licht in het or chozer  heet 
“voorschrift” (mietsva). En het ontvangen licht zelf heet de Thora. In totaal zijn er 620 
niveaus, traptreden, maten van wisselwerking tussen het scherm en het licht ten behoeve van 
het ontvangen van alle deeltjes van het licht in alle wensen van de malchoet. Wanneer de 
malchoet zich volledig met het licht van de Schepper zal opvullen, dan zal zij de Thora in al 
haar totaliteit  ontvangen en de staat van volmaaktheid  bereiken. 
 
23) Wij dienen nog op te helderen, waarom het licht kether  juist ontbreekt als een vat 
malchoet afwezig is. Wanneer bovendien ook nog een vat tieferet afwezig blijkt te zijn, 
ontbreekt ook nog het licht chochma e.d. Op het eerste gezicht schijnt alles juist omgekeerd te 
zijn: indien een scherm geen aviejoet op de bchiena dalet heeft en niet over een vat malchoet 
beschikt, dan zou naar verwachting het licht malchoet (nefesj) moeten ontbreken. Indien 
echter twee vaten ontbreken – de bchiena giemel en de bchiena dalet, dan zou naar 
verwachting de lichten tieferet en malchoet ontbreken. 
 
Het lijkt erop, dat indien er geen weerstandskracht op de meest grote wens - malchoet, 
aanwezig is, zou ook het licht malchoet moeten ontbreken, dus juist het licht, welke in deze 
wens binnenkomt. Waarom zeggen wij dan, dat in dit geval het meest grote licht, dus kether 
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ontbreekt? Want dat is toch het licht, dat in de bchiena kether binnenkomt? Dat wordt 
verklaard door tegengestelde onderlinge afhankelijkheid tussen licht en klie, dus doordat 
aanvankelijk in de meest kleine wens – kether - het kleinste licht – nefesj - het licht van 
malchoet, binnenkomt. Dit licht nefesj hoort voorlopig niet bij de klie die gevormd is, maar 
neemt zijn plaats tijdelijk in het vat in? Maar naarmate de wens groeit, om precies te zijn, 
naarmate het scherm op alle steeds meer egoïstische wensen verkregen wordt, zal een steeds 
groter licht  de klie kether binnenkomen en uit de kether naar beneden in de chochma, biena, 
tieferet, malchoet zullen lichten neerdalen, totdat in de malchoet het licht nefesj, en in de 
kether het licht jechieda binnen zullen gaan. (Dit lijkt ook weer zo’n heel technische uitleg, 
waar de hersenen van gaan duizelen,  weinig leesbaar e.d. Want ons aards verstand dat slechts 
‘onze wereld’ gaarne bereid is waar te nemen, aanvaardt in de regel slechts datgene wat 
‘lekker leesbaar is’, en de rest slaat het over. Dat is zijn aard, het kan niet helpen. Maar juist 
door moeilijk lijkende passages gaat men vooruit! Bovendien gaat het in de Kabbala om alles 
behalve hersenen. Laat ze dus maar duizelen! – vert.). 
 
24) Het gaat erom, dat er een omgekeerde onderlinge afhankelijkheid bestaat tussen lichten en 
vaten: in een partsoef ontstaan en groeien eerst de hogere vaten, vanaf de kether. Daarna komt 
een vat chochma e.d., totdat de malchoet aan de beurt komt. Daarom noemen wij de vaten 
volgens de orde van hun groei: kether, chochma, biena, tieferet en malchoet (KaChaBToe”M 
– 2 tussenklanken “a” staan voor een vlotte uitspraak; de verbindingsklank “-oe” betekent een 
voegwoord “en” – vert.) Met de lichten is het echter omgekeerd: eerst komen lage lichten de 
partsoef binnen. Het meest lage licht is nefesj, het licht dat zich binnen de malchoet dient te 
bevinden. Vervolgens het licht roeach (het licht Zeir Anpien) en verder totdat het licht 
jechieda aan de beurt komt.  Daaromnoemen wij de lichten in zo’n volgorde: nefesj, roeach, 
nesjama, chaja en jechieda (NaRaNCha”J), van beneden naar boven, volgens de orde van 
hun binnenkomst in de partsoef. Wanneer een partsoef slechts één vat heeft – en dat kan 
slechts het vat kether zijn – dan komt er eerst niet jechieda binnen, die zich binnen het vat 
kether dient te bevinden, maar nefesj, dus het meest lage licht. Wanneer in een partsoef twee 
hoogste vaten verschijnen - kether en chochma - dan komt er in de partsoef tevens het licht 
roeach binnen. Het licht nefesj gaat uit het vat kether en daalt af in het vat chochma, en het 
licht roeach komt in het vat kether binnen. En wanneer in de partsoef verschijnt het derde vat 
– biena, dan gaat het licht nefesj van het vat chochma weg en daalt in het vat biena af. Het 
licht roeach daalt in het vat chochma af en het licht nesjama komt in het vat kether binnen. 
Wanneer in de partsoef het vierde vat – tieferet -  verschijnt, dan komt in de partsoef het licht 
chaja binnen en dan daalt het licht nefesj uit het vat biena in het vat tieferet af, het licht 
roeach – in het vat biena, het licht nesjama – in het vat chochma en het licht chaja in het vat 
kether. En wanneer in de partsoef het vijfde vat – malchoet verschijnt, dan komt in deze 
partsoef het licht jechieda binnen. En dan bevinden alle lichten zich op hun plaatsen, omdat 
het licht nefesj uit het vat tieferet gaat en afdaalt in het vat malchoet, het licht roeach daalt in 
het vat tieferet af, het licht nesjama daalt in het vat biena af, het licht chaja in het vat 
chochma en het licht jechieda  in het vat kether. 
 
Wanneer een partsoef, die uit vijf delen van de wens om te ontvangen bestaat (keliem kether, 
chochma, biena, tieferet en malchoet) en met licht gevuld is, dan bevindt zich het licht nefesj 
in de malchoet, roeach  in de tieferet, nesjama  in de biena, chaja in de chochma en jechieda 
in de kether. Zo ziet een gevulde partsoef eruit. Maar de vorming ofwel de correctie van 
keliem, het verkrijgen van scherm, vindt plaats van het meest niet-egoïstische (kether) tot het 
meest egoïstische (malchoet), van boven naar beneden. Hun opvulling met lichten geschiedt 
echter van het meest zwakke qua genietingskracht licht (nefesj), tot de meest sterke genieting 
(jechieda). Alle lichten komen geleidelijk één voor één eerst in de kether binnen. Het vullen 
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van een partsoef geschiedt altijd naar de volgorde: kether, chochma, biena, tieferet en 
malchoet. De lichten komen echter binnen in de volgorde: nefesj - roeach – nesjama – chaja – 
jechieda. Hieruit komt een stelregel: een klie begint te groeien vanaf de hoge sfira, maar 
lichten komen vanaf de laagste sfira. Het doet denken aan de manier waarop twee cilinders in 
elkaar binnenkomen.De lichten naar de volgorde van hun binnenkomst in de partsoef, van 
nefesj tot jechieda, heten afgekort NaRaNCha”J, dus van het kleine licht tot het grootste, en 
keliem heten van boven naar beneden, van lichte tot meer grove KaChaBToe”M. Hetzelfde 
zien wij in het leven. Indien ik  wens om aan een bepaalde genieting weerstand te bieden en 
toch met hem in contact wil blijven, dan begin ik aan de meest zwakke genieting. Geleidelijk 
ga ik tot steeds krachtiger genietingen over totdat ik ervan zeker ben, dat ik ook de meest 
grote genietingen niet voor mijzelf zou kunnen ontvangen (in ga over tot steeds krachtiger 
genietingen door stap voor stap anti-egoïstische kracht – masach – op te bouwen, zodat ik 
daarmee steeds krachtiger genietingen (ermee) kan weerkaatsen, ofwel ‘zien’ en vervolgens 
naar binnen ontvangen – vert.). 
 
Wanneer wij zeggen, dat een nieuwe klie ontstaat, betekent dat, dat er reeds een scherm op de  
desbetreffende genieting aanwezig is: dus een aan de gegeven genieting weerstand biedende 
kracht (de intentie om te ontvangen omwille van de Schepper). Daardoor komt in de partsoef 
het soort licht binnen, dat met de afstotende kracht overeenkomt. Een scherm verschijnt als 
gevolg van het leren en werken in een groep met een correcte intentie. Wanneer bij een 
kabbalist een scherm verschijnt op de meest kleine wens, dan werkt hij alleen met deze wens. 
Alle overige wensen worden opzij gezet. Een kabbalist zet op hen een beperking 
(bijvoorbeeld: een mens is van nature een ‘slaapkop’. Hij voelt, dat de studie van de Kabbala 
lijdt onder  de overmatige slaapuren. Daarop stelt hij zich een beperking om niet meer dan 7 
uur per etmaal te slapen, hetgeen voor hem overigens geen moeilijke opgave zal zijn. Alle 
overige voor hem zwaarder wegende wensen, waar hij nog niet aan kan werken, zoals 
bijvoorbeeld teveel roken, schuift hij opzij en zal pas in de toekomst daar stuk voor stuk aan 
gaan werken – vert. ). Indien als gevolg van de inspanningen het scherm is toegenomen, dus 
een extra weerstandskracht voor een nog grotere wens verschijnt, dan begint die mens al met 
twee wensen te werken en ontvangt al twee lichten. En zo gaat het door totdat een masach op 
alle vijf soorten wensen (allemaal van verschillende niveaus: van licht naar zwaar, ofwel zoals 
wij zeggen, van het niveau kether tot malchoet per wens – vert.) verschijnt en dan zal het 
mogelijk zijn om alle lichten omwille van de Schepper te ontvangen. Telkens, wanneer een 
mens met steeds nieuwe wensen kan werken, worden de voorgaande wensen steeds 
volmaakter, omdat in elke voorgaande klie naast het licht dat in hem reeds aanwezig was, nog 
eens een nieuw licht binnen komt, dat sterker is en dat samen met het voorgaande licht een 
grotere genieting geeft.  
 
Een mens, die zich regelmatig op de lessen in een groep van zijn geestverwanten bevindt en 
naar de uiteenzettingen van de Rav luistert en zichvervolgens in verschillende toestanden en 
omstandigheden van onze wereld bevindt en dit observeert, onderwijl zijn geestelijke leerstof 
vast houdend in deze maatschappij, zal iets meer dan voorheen voelen en waarnemen. Nadat 
hij weer naar zijn lessen zal komen, zal hij iets meer dan voorheen voelen en waarnemen en 
hij zal een hoger licht ontvangen, daar hij nu al met meer zuivere keliem werkt en niet denkt 
aan een of andere dierlijke genietingen. Dat is juist de betekenis van de tegengestelde 
onderlinge afhankelijkheid van lichten en vaten (orot en keliem). Het land Israël onderscheidt 
zich van alle overige plaatsen door het grootste egoïsme. Dit is de moeilijkste plaats om zich 
bezig te houden met het geestelijke werk. Maar juist deze plaats is de meest gunstige plek en 
de enige voor dit werk. Weken die ik in het buitenland doorbracht, worden ervaren als in een 
vacuüm te zijn doorgebracht. Er is helemaal geen geestelijke voortgang, hoewel ik daar 
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groepen leerlingen heb. In het buitenland is het niet mogelijk om substantieel vooruit te gaan: 
zeer gevorderde kabbalisten dienen slechts in Israël te wonen. De studie van de Kabbala 
buiten het land Israël is een voorbereidende fase en vereist van een mens grotere 
inspanningen, maar met de huidige communicatiemiddelen zoals Internet hoeft men dat heus 
niet zo op te vatten dat hij of zij snel een ticket naar Israël dient te kopen of moet 
gaan emigreren! Hier heeft de aarde een bijzonder geestelijk potentieel. Baal haSoelam 
schreef over Jeruzalem, dat het de plaats van instorting, de plaats van de Tempel is, waar de 
grootste spirituele kracht bestaat. Maar daar bevinden zich tevens de grootste onreine krachten 
(kliepot). Is de klie kether, ofwel aviejoet de sjoresj  bestemd voor de kleinste of voor de 
grootste genieting? Voor de grootste, namelijk voor het or jechieda dat in de kether als laatste 
binnenkomt, wanneer de masach een kracht bereikt, die in staat is de grootste wens, dus die 
van de malchoet, weerstand te bieden. Dus door het werken aan zijn meest lage wensen en 
door op hen een intentie aan te brengen om omwille van de Schepper te ontvangen, verkrijgt 
de kabbalist de grootste genieting: het licht jechieda, dat in de lichtste klie kether binnenkomt. 
Indien een mens in staat is om, terwijl hij zijn meest grove dierlijke wensen vervult, al was het 
maar een tikkeltje aan de Schepper en het Scheppingsdoel te denken, dan zal hij tijdens zijn 
studie bij het lezen van kabbalistische boeken, in zijn gebed, een geweldige verbinding met de 
Schepper vinden. 
 
In een klie bestaan vijf wensen om te genieten. De “grootte” en het “volume” hangt slechts 
van het scherm af.  Het niveau van de wens waar de mens in staat zal zijn om weerstand aan 
te bieden, bepaald het type licht dat zijn klie zal binnen komen, dus van hetzelfde niveau zal 
ook zijn klie zijn. Aanvankelijk werk je met een klie, die  aviejoet de sjoresj heef, en 
geleidelijk vorm je binnen jezelf een scherm op de aviejoet alef. Wanneer dit proces 
beëindigd zal worden, zal je hetzelfde scherm kunnen krijgen op de aviejoet alef en ermee 
werken. Vervolgens bouw je geleidelijk een scherm op de aviejoet beth, giemel en dalet op, 
dus bij een klie met de oorspronkelijke aviejoet sjoresj, dienen schermkiemen op alle vijf 
bchienot te zijn om vervolgens een scherm op al deze typen aviejoet op te bouwen. Een klie 
bouwt zichzelf geleidelijk op en gaat van de meest kleine wensen naar de meest grote. Dat 
gebeurt om zich niet te vergissen en om niet te vervallen in het zichzelf vergenoegen. De 
wensen worden gemeten naar de intensiteit van genietingen, die men kan ondervinden. Op die 
manier vindt de vooruitgang plaats: de gehele mensheid verheft zich van kleine wensen tot 
steeds grotere en  grotere. Wanneer een mens begint te werken met de kleinste van zijn 
wensen – kether - dan verandert hij haar middels een scherm in een altruïstische wens en 
ontvangt het licht nefesj. Hierbij ondervindt hij een gigantische genieting, daar zich in hem 
een deel van de Schepper openbaart, dus hij wordt aan de Schepper gelijk gesteld in 
overeenstemming met de mate van de gecorrigeerde klie. Or nefesj is een genieting om met 
de Schepper te zijn in het meest kleine, vijfde deel, wanneer je begint op een beperkt niveau 
de eeuwigheid, wijsheid, absolute kennis, gigantische genieting en volmaaktheid waar te 
nemen. Het zich bevinden in zo’n toestand betekent voor een klie dat hij buiten de grenzen 
van onze wereld stijgt, boven onze natuur. Verder dan deze toestand ziet hij voorlopig niet. 
Maar naarmate hij zich ontwikkelt, gaat de klie steeds meer en meer volmaakte toestanden 
waar te nemen en steeds grotere en grotere genietingen te ontvangen.  
 
Wanneer de mens het or nefesj ontvangt, dan betekent dat het ontvangen van alle vijf delen 
van het licht nefesj zelf: nefesj de nefesj, roeach de nefesj, nesjama de nefesj, chaja de nefesj 
en jechieda de nefesj. Dat komt omdat elke klie, elke ontvanger uit vijf delen bestaat. Dit kan 
vergeleken worden met de manier, waarop wij in onze wereld informatie ontvangen middels 
onze vijf zintuigen: gezicht, gehoor, reuk, smaak en tastzin. Al deze vijf lichten dienen zich in 
een klie kether te vertonen, waar eerst het licht nefesj binnenkomt. Hetzelfde gebeurt  
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vervolgens ook met de andere lichten. Alle uiterlijke religieuze attributen zijn symbolen voor 
geestelijke handelingen. In elke generatie voerden grote rabbijnen-kabbalisten bepaalde 
gedragsnormen in het leven van de religieuze massa in, om de massa aan de Thora te binden 
en hen op die manier op te voeden. Zo voerden zij bijvoorbeeld het voorschrift in, om twee 
gewaden aan te trekken, hetgeen de twee typen “kledingen” (levoesjiem) op de ziel in de 
wereld Atsieloet symboliseert. Alle religieuze attributen hebben in de regel een kabbalistische 
betekenis. De voornaamste wet in het geestelijke is de overeenkomst, het samenvallen van 
eigenschappen en wensen van de mens met die van de Schepper. Het licht van de Schepper is 
enkelvoudig van aard. Een klie, onderscheidt , afhankelijk van zijn inwendige eigenschappen, 
binnen dit enkelvoudige licht verscheidene “smaken”, dus verschillende typen van 
genietingen, zoals: or jasjar, or chozer, or eljon, or pniemi, or makief, e.d. Dit is in essentie 
allemaal één en hetzelfde licht, maar alles hangt ervan af, hoe het licht waargenomen wordt 
door een klie zelf. Voordat het licht een klie binnen komt heet het licht ‘het enkelvoudige 
hoge licht’ (or eljon moefsjat), daar het geen verschillende eigenschappen heeft. Dit lijkt op 
een voorbeeld van rabbi J. Ashlag over de hemelse manna, die geen enkele smaak heeft, maar 
waarvan ieder een smaak proeft volgens zijn eigen eigenschappen. Indien het hoge 
enkelvoudige licht in de rosj van partsoef straalt, dan heet het “direct licht” (or jasjar). Het 
licht, dat door het scherm weerkaatst wordt, heet weerkaatst licht (or chozer). Dit licht 
bekleedt or jasjar en wanneer zij beiden in een klie binnenkomen, dan heet dat licht al 
“inwendig licht “ (or pniemi), ofwel “smaken” (taamiem). 
 
Aangezien een partsoef  slechts een zekere portie van al het aankomende licht ontvangt, blijft 
het niet ontvangen gedeelte van het tot hem komende licht buiten om hem aanwezig. Dit deel 
van het algehele licht, dat tot een partsoef aankomt, heet “omringend licht” (or makief). Dit 
licht zal door de partsoef geleidelijk ontvangen worden, met kleine porties, waardoor hij de 
toestand van de “eindcorrectie” (gmar tiekoen) zal bereiken. Het licht dat een klie verlaat, 
heet “punten” (nekoedot), omdat de malchoet  nekoeda – punt heet. Hiermee wordt gedoeld 
op het zwarte punt, dat niet in staat is, gezien haar egoïstische eigenschappen, het licht na de 
Ts”A te ontvangen. Nadat de partsoef zich met het inwendige licht opvulde, begint het 
omringende licht op het scherm in de taboer te drukken, opdat de klie ook het van buiten 
overgebleven licht zal ontvangen. Maar de partsoef heeft geen geschikte masach op dit licht. 
Daarom is het zo, dat indien hij dit licht zou beginnen te ontvangen (maar hij heeft geen 
intentie meer om het omwille van de Schepper te ontvangen), dan zou deze ontvangst een 
egoïstische daad zijn, slechts voor zichzelf. Aangezien een beperking op de ontvangst van het 
licht het gevolg is van de egoïstische wens van de malchoet, dus van het zwarte punt, heet het 
uit de malchoet uitgaande licht nekoedot. Wanneer het inwendige licht de partsoef uitgaat 
(voor het vormen van een volgende partsoef – vert.) en hem (dezelfde plaatsen, waar het 
geweest was –vert.) al uit de verte verlicht (door sporen van het licht ofwel resjiemot van toen 
het nog binnen die partsoef zich bevond, ofwel waargenomen werd – vert.), wekt dit in een 
klie (partsoef – vert.) een bijzondere waarneming, indruk op, die “memories” (resjiemot) 
heten. Juist deze herinneringen vormen de nodige informatie, zonder welke partsoef niet in 
staat is te weten, wat hij verder dient te doen. 
 
25) Voordat alle vijf keliem in de partsoef zich niet hebben gevormd, bevinden hun vijf 
lichten zich niet op hun eigen plaats. Bij de afwezigheid van een klie malchoet is er geen licht 
jechieda in de partsoef. Bij de afwezigheid van de twee vaten malchoet en tieferet, zijn er 
geen lichten jechieda en chaja. Dat komt omdat er aanvankelijk lichte,  zuivere vaten 
voortgebracht worden, van kether tot malchoet, waar eerst zwakke lichten in verschijnen, 
vanaf het nefesj. Elk nieuw licht komt altijd via het vat kether binnen, omdat elke 
lichtontvangst in de meest lichte vaten plaats vindt. Zodra een nieuw licht in het vat kether 

 55



aankomt, daalt het vorige licht dat voorheen in het vat kether  aanwezig was, in het vat 
chochma af. Wanneer er een masach op het vat chochma aanwezig is, dan komt or roeach de 
kether binnen en or nefesj daalt dan in het vat chochma neer. (De mens moet dus eerst een 
scherm vormen op kether en dan op chochma om verder te kunnen – vert.). Bij een verdere 
versterking van het scherm vormen zich vaten biena, tieferet en malchoet en via de kether 
lopen achtereenvolgens de lichten nesjama, chaja en jechieda door kether, waardoor alle 
keliem gevuld worden. Alle lichten vullen de met hen overeenkomende plaatsen op: nefesj in 
de malchoet, roeach in de tieferet, nesjama in de biena, chaja in de chochma en jechieda in 
de kether. Onthoud deze stelregel over de omgekeerde onderlinge afhankelijkheid in de 
veranderingen van lichten en vaten. Dan zal je altijd onderscheid kunnen maken tussen lichten 
en vaten. Wordt er in een bepaald verband over lichten of vaten gesproken, dan zal je niet in 
de war raken. Hiermee hebben wij de vijf niveaus (bchienot) van het scherm uiteengezet en 
hoe de volgende niveaus ontstaan: elk volgende niveau onder het voorafgaande niveau. 
 
Elk nieuw licht is miljarden maal groter dan het vorige licht op het vorige niveau. Daarom is 
elke volgende traptrede in verhouding tot de voorafgaande een volkomen andersoortige 
wereld. In onze wereld, waar wij nog geen enkel scherm hebben, zien wij het licht niet dat 
zich vóór ons bevindt. Men kan  alleen zien middels het weerkaatste licht (or chozer) in de 
mate, waardoor het van de malchoet weerkaatst wordt. Door het ons bezighouden met de 
Kabbala, wekken wij or makief op, totdat dit in ons de eerste klie kether vormt, waarin wij 
terstond het licht nefesj zullen ontvangen. Deze toestand betekent, dat wij nu geestelijk 
geboren zijn, een “bergpas” ofwel een barriére, (machsom - let. “slagboom” tussen onze 
wereld en de geestelijke wereld hebben overschreden. En dan bevinden wij ons op de laagste 
trede van de laagste geestelijke wereld Asieja. Bij een verdergaand werk aan onszelf 
verkrijgen wij een volgend scherm op de aviejoet alef en ontvangen wij het licht roeach. 
Vervolgens verkrijgen wij schermen op keliem beth, giemel en dalet en, dienovereenkomstig, 
de lichten nesjama, chaja en jechieda.  En alle lichten bevinden zich nu op hun plaatsen. Hoe 
kan men een scherm opbouwen? Indien ik heden de waarheid over mijn egoïstische 
eigenschappen te weten zou komen, dan zou ik voor correctiewerk wegvluchten als voor vuur. 
Mijn egoïsme haat niets erger dan het scherm. Maar ik vlucht niet voor het geestelijke. Dit 
komt, omdat ik mij zelfs van mijn eigen egoïsme niet bewust ben en mijn eigen 
eigenschappen niet begrijp. Zo’n “onbewuste” aanvankelijke staat van de mens is geschapen, 
om ons in de gelegenheid te stellen het geestelijke niet te verwerpen, maar om ernaar te 
streven uit het gevoel van nieuwsgierigheid, dus vanuit de wens om over onze toekomst te 
weten komen, deze te verbeteren, en dergelijke. Daarom komt het er in principe op aan om 
onbewust, in weerwil van zijn aard, de machsom over te schrijden. Men steekt hem onbewust 
over: je weet van tevoren niet waar je naartoe gaat en wanneer dat zal plaatsvinden. Na de 
machsom te hebben overgestoken, begint de mens te zien, dat hij tot nu toe in een onbewuste 
toestand, als in een droom verkeerde. Het overschrijden van de machsom wordt door twee 
processen voorafgegaan. Het eerste proces is het zich bewust worden van het kwaad, dus van 
het besef hoe het egoïsme het kwaad zelf is en hoe schadelijk deze eigenschap voor mij zelf 
is. Het tweede proces betreft het beseffen, dat het geestelijke zeer aantrekkelijk voor mij is: er 
is niets kostbaarder, groter en eeuwiger. Deze twee tegengestelde aspecten (het besef van het 
kwaad en de aantrekkelijkheid van het geestelijke) zijn in de gewone mens verenigd op de 
manier dat geen van beide ervaard worden. Naarmate het voortschrijden tot het geestelijke, 
beginnen zij zich van elkaar te verwijderen, waarbij het geestelijke zich in de ogen van de 
mens begint te verheffen en het egoïsme steeds meer als kwaad gevoeld wordt. Dit verschil 
tussen hen, dus de persoonlijke waardering van het geestelijke en kritiek op het egoïsme, 
neemt dermate toe, dat het je innerlijk doet schreeuwen om een oplossing van het probleem. 
Indien deze roep een benodigde grootte heeft bereikt, dan zal van boven een scherm gegeven 
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worden. Het bestuderen van het egoïsme is de gehele weg van de mens vanaf zijn 
aanvankelijke staat tot het einddoel, tot de gmar tiekoen. Ook in de geestelijke werelden ga je 
door je eigen egoïsme heen door op elke trede dit te bestuderen. Hoe hoger je stijgt, des te 
meer egoïsme wordt aan je toegevoegd, opdat je door daaraan te werken het in het altruïsme 
zal veranderen.  
 
Alles, waar wij het over hebben, bekijken wij vanuit de invalshoek van de schepping. Over de 
Schepper kunnen wij niets zeggen, daar wij niet weten wie Hij in feite is. Ik ken alleen de 
manier waarop Hij Zich ten aanzien van mij, dus in mijn waarnemingen, manifesteert. 
Filosofen kunnen oneindig redeneren over datgene, wat nimmer te bevatten valt, en daarom 
ontaardde deze wetenschap helemaal daar zij elke zintuigelijke basis verloor. De Kabbala 
daarentegen opereert alleen met datgene, wat de kabbalisten zintuigelijk, dus geheel zelf 
helder hadden bevat en in de taal van de Kabbala hebben overgebracht. Ieder kan dit proces 
zelf oproepen en weergeven, zoals in het meest strenge wetenschappelijke experiment 
gevraagd wordt als bewijsvoering. Er zijn twee schermen: het ene staat vóór de klie in pe (let. 
mond –vert.) van een partsoef, dat al het licht weerkaatst. Dit scherm staat als het ware op de 
bres voor de handhaving van de Ts”A. En het tweede scherm, dat het licht ontvangt, werkt 
met een aviejoet.en bevindt zich in de malchoet van de goef (malchoet de goefa). Het zuigt al 
het egoïsme in zich op; het egoïsme, dat men naar zijn tegengestelde kan omdraaien, dus ter 
ontvangst omwille van de Schepper. In het algemeen staat masach altijd in malchoet, dus in 
het meest lage punt van een partsoef. Het weerkaatste scherm (malchoet miezdaveget) en het 
ontvangende scherm (malchoet miessajemet)  zijn twee verrichtingen van een masach. De 
eerste verrichting leidt tot het ontstaan van rosj, en de tweede tot het vormen van goef van een 
partsoef.  
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Vijf partsoefiem van de wereld Adam Kadmon  
 
 

Pagina 26 t/m 29 
 
 
 26) Wij hebben het begrip masach (scherm) al uiteengezet, dat na de Ts”A op de klie 
malchoet (bchiena dalet) werd opgesteld en tevens de vijf typen stotende wisselwerking 
(zievoegej dehakaa) die op dit scherm plaatsvonden en die vijf niveaus van 10 sfirot vormen; 
de één onder de andere. Nu gaan wij vijf partsoefiem van de wereld Adam Kadmon (A”K) 
uiteenzetten. Deze wereld gaat aan de vier werelden ABieJ”A vooraf. Er is reeds uitgelegd, 
dat or chozer, dat als gevolg van de zievoeg dehakaa van beneden naar boven opstijgt, de 10 
sfirot van het hoge licht bekleedt en dat dit genoeg is voor het scheppen van “wortels”, de 
kiemen van de toekomstige keliem – 10 sfirot de rosj. Om het vormen van de keliem te 
voltooien, breidt malchoet de rosj zich uit op dezelfde 10 sfirot van het or chozer, die de 10 
sfirot de rosj bekleedden. De malchoet verspreidt zich van boven naar beneden volgens de 
grootte van het niveau van de 10 sfirot de rosj. Als gevolg daarvan wordt het vormen van 
keliem, die goef (“lichaam”) heten, voltooid (zie pag. 14). Dus, er zijn altijd twee typen van 
10 sfirot in een partsoef: die van rosj en die van goef. 
 
In elke partsoef dient men twee typen van 10 sfirot te onderscheiden: die van rosj en die van 
goef. Voor degenen, die de Hebreeuwse taal niet machtig zijn, is het veel gemakkelijker om 
de Kabbala te bestuderen, omdat zij de kabbalistische begrippen, zoals pe (mond), rosj 
(hoofd), goef (lichaam), en dergelijke niet letterlijk opvatten. Zij zijn in staat om deze 
kabbalistische begrippen abstract te begrijpen, dus zij spiegelen zich geen materieel beeld 
voor dat met die begrippen overeenkomt. Het is voor hen gemakkelijker om datgene, waar het 
over gaat, op te vatten als krachten, wensen, intenties, en niet als delen van een bepaald 
lichaam. Immers in het geestelijke zijn er geen lichamen, maar zijn er alleen wensen om te 
genieten, dus intenties omwille van wat of wie men genieting kan ontvangen en genieting 
zelf. De plaats, waar de weerkaatste masach zich bevindt, heet pe. Aanvankelijk kaatst de 
masach het gehele or jasjar weer, dat zich vóór hem bevindt. Daarmee zegt hij, dat hij niets 
voor zichzelf wenst te ontvangen. Vervolgens wordt in de rosj een berekening gemaakt, 
hoeveel men toch ontvangen kan, doch niet voor zichzelf maar omwille van de Schepper. 
Daarop bekleedt het or chozer de 10 sfirot van het hoge licht (10 sfirot de or eljon) van 
beneden naar boven. Dat is afdoende ten behoeve van vorming van een duidelijke beslissing 
want alles in het geestelijke verloopt volgens de oorzakelijkheid. In het hoofd van een 
partsoef wordt beslist met welke reden welk licht in welke mate in de goef wordt doorgelaten. 
Ten gevolge hiervan bestaat dus een nauw samenspel tussen alle delen van een partsoef: rosj, 
toch en sof – vert.), dus de wortels van een klie (sjorsjej keliem). De 10 sfirot van het 
weerkaatste licht, die de 10 sfirot van het aankomende licht bekleden, vormen samen de 10 
sfirot de rosj partsoef. Om de vorming van keliem te voltooien en het licht daadwerkelijk te 
ontvangen, lopen de 10 sfirot van het or jasjar (het aankomende licht) omhuld door de 10 
sfirot van het or chozer (weerkaatste licht) door de masach heen. Zij verspreiden zich dan van 
boven naar beneden, waardoor zij de 10e sfira de rosj, dus malchoet, met hun eigen 10 sfirot 
(van kether tot malchoet) uitbreiden. Daardoor worden keliem de goef gevormd. Voordat de 
malchoet in staat was omwille van de Schepper te ontvangen, was zij tot de grootte van een 
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punt samengeperst. Maar na het scherm te hebben ontvangen, verkreeg zij een nieuwe 
intentie,namelijk om niet voor zichzelf te ontvangen, doch omwille van de Schepper. Toen 
“verbreedde zij zich” van een punt tot 10 sfirot, waardoor zij het licht in de goef ontving.  
 
27)Direct na de Ts”A, wanneer de bchiena dalet ophield een klie te zijn ten behoeve van het 
ontvangen van het hoge licht, stelde hij een masach op. Als gevolg daarvan, ontstond de 
eerste partsoef van de wereld Adam Kadmon. Het hoge licht trachtte om in de klie van de 
malchoet binnen te komen, zoals tevoren, alsof de Ts”A niet plaats vond. Maar de masach die 
nu vóór de klie van de malchoet staat, weerkaatste het licht weer. 
 
Als gevolg van deze stotende wisselwerking, steeg het or chozer tot het niveau kether van het 
hoge licht  en dit or chozer is tot een bekleding geworden voor en kiem van (sjorsjej keliem) 
de 10 sfirot van het hoge licht, die 10 sfirot de rosj van de eerste partsoef van de wereld Adam 
Kadmon heten. Vervolgens spreidde malchoet de rosj zich samen met het or chozer van 
boven naar beneden, waardoor zich binnen haar nieuwe 10 sfirot vormden, die nu echte, 
voltallige keliem zijn. Al datgene, wat in de rosj slechts in het potentieel bestond, verscheen 
en vormde zich nu definitief. Zo werd het zich vormen van rosj en goef van de eerste partsoef 
van de wereld Adam Kadmon beëindigd.  
 
Na de Ts”A, toen de malchoet het ontvangen van het licht beperkte, besloot zij om een zekere 
portie ervan omwille van de Schepper te ontvangen.De eerste portie van het ontvangen licht 
vormde de eerste partsoef  van de wereld Adam Kadmon, dus Kether, ofwel Galgalta. In 
totaal zijn er in de wereld Adam Kadmon vijf partsoefiem. De masach in de klie van de 
malchoet stoot al het tot hem aankomende or eljon. Middels de stoot (hakaa) van de masach, 
de kracht waarvan gelijk was aan alle 5 bchienot, steeg het or chozer op het niveau kether de 
or jasjar en bekleedde de 10 sfirot de rosj van de eerste partsoef van de A”K. Vervolgens 
verbreedde de malchoet zich, en het licht spreidde zich binnen de malchoet, waardoor 10 
sfirot de goef waren gevormd. Het deel van het lichaam (van de goef) van een klie, dat zich 
met licht opvulde, heet toch (inwendig deel), en het licht erin heet inwendig licht (or pniemi). 
Het deel van de goef dat niet-gevuld achterbleef, heet “einde” (sof), en het licht erin heet or 
chassadiem, omdat dit deel  geen genieting wenst te ontvangen. De reden ervoor is, dat dit 
deel geen geschikt scherm heeft en indien het wel licht zou ontvangen, zou dat leiden tot het 
ontvangen van genieting voor zichzelf. De afscheiding( tussen toch en sof heet “navel” 
(taboer). Het licht, dat de klie niet is binnengekomen heet omringend licht (or makief). Elke 
partsoef ziet uitsluitend middels het weerkaatste licht, welk licht zich vóór hem bevindt. 
Indien de   weerkaatste kracht van het licht is gelijk aan de schermkracht op alle 5 bchienot, 
dan ziet een partsoef  het licht van het niveau kether. Dit licht verdeelt hij in 5 delen, vult de 
toch ermee, maar de sof laat hij leeg. In de rosj van partsoef kan het licht van elke 
willekeurige kracht schijnen, maar malchoet pe de rosj zal alleen evenveel zien, als het or 
chozer haar toelaat. Onze zintuigen zijn ook op hetzelfde principe gebouwd. Geef hen een 
grotere gevoeligheidsgraad en zij zullen bijvoorbeeld voorwerpen kunnen zien, die in 
micrometers te meten zijn, zoals microben en dergelijke, Dus alles hangt niet af van wat zich 
daadwerkelijk rondom ons bevindt, maar hangt slechts van datgene, wat wij in staat zijn waar 
te nemen. Alles hangt van de gevoeligheidsgraad van onze sensoren af, dus van onze 
zintuigen. Elke volgende partsoef heeft een scherm op een mindere hoeveelheid en kwaliteit 
van wensen (bchienot), dan de voorafgaande. Vandaar, dat hij een kleiner or chozer heeft, dus 
een kleinere hoogte van het weerkaatste licht. En daarom ziet hij licht van een lager niveau. 
Het lijkt op een verslechtering van het gezichtsvermogen van een mens, en hij zou slechts nog 
binnen een kleiner gezichtsstraal om zich heen kunnen zien. 
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Indien een scherm de taaiheid van een bchiena giemel heeft, dan ziet het scherm het licht van 
het niveau chochma ten opzichte van de voorafgaande partsoef. In verhouding tot zichzelf, 
ontvangt hij dezelfde 5 delen van het licht NaRaNCha”J, maar dan uit het algemene niveau 
chochma, in plaats van dat van kether. Een voorbeeld uit onze wereld: een lange mens en een 
mens van een kleine lengte bestaan inderdaad uit dezelfde delen. En toch zeggen wij, dat de 
één een hoofd langer is dan de ander, dus de tweede heeft als het ware geen hoofd ten aanzien 
van de eerste. Wij bestuderen de verspreiding van de werelden van boven naar beneden. 
Nadat deze had plaatsgevonden en het gehele Heelal verschenen was, werd Adam haRiesjon 
(de Eerste mens) geschapen. Vervolgens verbrokkelde zijn partsoef zich in 600.000 delen, die 
zielen (nesjama, mv. nesjamot) heten. Elk van deze delen dient zijn eigen deel van het hoge 
licht te ontvangen. Wanneer een ziel, dus een deeltje van de partsoef Adam haRiesjon, iets in 
de geestelijke wereld bereikt, ontvangt zij een beetje van haar lichtdeel. En hoewel zij nog 
niet met het totaal voor haar voorbestemd licht opgevuld is, neemt zij deze toestand als een 
volmaaktheid waar. Maar wanneer men een beetje egoïsme aan haar toevoegt, begint zij iets 
groters te wensen. Zij begint deze nieuwe portie van haar egoïsme te corrigeren en ontvangt in 
de opnieuw gecorrigeerde keliem een nieuwe portie licht. En pas dan begrijpt zij, dat er nog 
grotere volmaaktheid bestaat. Indien er bij een mens geen innerlijke wens, behoefte – nekoeda 
sje ba lev (“punt in het hart”) aanwezig is, dan is hij niet in staat te begrijpen hoe men zich 
voor het geestelijke kan interesseren en niet slechts voor deze wereld. Waarzeggerij, 
amuletten, paranormale genezing, zegeningen en dergelijke hebben helemaal niets met het 
geestelijke te maken, zoals hier bedoeld. Onder het geestelijke wordt in de Kabbala alleen het 
streven tot de Schepper Zelf, dus naar Zijn eigenschappen, bedoeld. Bij nader inzien blijkt 
altijd, dat alles, wat ons als bovennatuurlijk lijkt, dit in wezen helemaal niet is. Er zijn vele 
psychologische, innerlijke, lichamelijke krachten die wij mensen nog niet begrijpen en die 
daardoor mystiek lijken. Daarnaast zijn er charlatans en oplichters die gebruik weten te maken 
van de naïviteit van mensen of zelfs die krachten misbruiken. Dit soort krachten zijn echter 
gebonden aan de aarde en hebben niets te maken met het object van de Kabbala: de 
persoonlijke relatie met de Schepper.  
 
28) Daarop vond opnieuw een stotende wisselwerking plaats met de masach, die in de klie 
van de malchoet staat, maar deze keer ontbrak in zijn masach de bchiena dalet. De masach 
beschikte nu slechts over vier keliem: kether, chochma, biena en tieferet. Vandaar, dat de 
volgende partsoef van de wereld A”K isdus op het niveau chochma. Deze partsoef heet A”B. 
Het or chozer bekleedt in dit geval alleen de 4 lichten NaRaNCh, maar het vijfde deel, dus or 
jechieda, ontbreekt. In de derde partsoef ontbreken in de masach de bchienot dalet en giemel. 
Daarom kwam hij op één niveau lager dan de partsoef A”B uit, dus op het niveau biena, en 
ontbreken in hem de lichten jechieda en chaja. Ten aanzien van de eerste partsoef is hij lager 
op twee niveaus, en ten aanzien van de tweede op één niveau. Hij heet biena, ofwel Sa”G. 
Vervolgens vond een zievoeg de hakaa plaats op de masach met de aviejoet alef  en vormden 
zich rosj en goef op het niveau tieferet met de lichten nefesj en roeach, doch de lichten 
jechieda, chaja en nesjama ontbreken. In deze partsoef zijn er geen keliem dalet, giemel en 
beth. Vandaar, dat er geen met hen overeenkomende lichten aanwezig zijn. Deze partsoef heet 
tieferet, ofwel M”A. De laatste, vijfde partsoef kwam op de aviejoet sjoresj met het licht 
nefesj uit. Hij heet partsoef malchoet, ofwel partsoef BO”N. 
 
29)Dus, wij hebben behandeld de vorming van vijf partsoefiem van de wereld A”K, die heten: 
Galgalta, A”B, Sa”G, M”A en BO”N, waar elke van de volgende partsoefiem één niveau 
lager is dan de voorafgaande. Bovendien, was dat niveau bij de voorafgaande partsoef het 
hoogste. Zo, bijvoorbeeld, aan de partsoef A”B ontbreekt het or jechieda, aan de partsoef 
Sa”G ontbreekt het licht chaja dat bij de aan hem voorafgaande partsoef A”B wel aanwezig 
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was. Aan de partsoef M”A ontbreekt het licht nesjama. Het niveau van elke partsoef hangt 
van de schermdikte af, waarop zievoeg hakaa werd gemaakt (zie p. 18). Echter, wij hebben 
niet uiteengezet, wat de reden is van een verdunning van de schermdikte bij de vorming van 
een nieuwe partsoef.   
 
Na de Ts”A verkrijgt de malchoet een scherm, dat alle 5 graden van de taaiheid heeft en 
daarom kan zij alle 5 niveaus van haar wensen aan zich toevoegen. Door de kracht van dit 
scherm stoot zij al het tot haar komende licht af en in het weerkaatste licht bereikt zij het 
niveau kether, dus zij “ziet” alle 5 delen van het aankomende licht: lichten in de sfirot kether, 
chochma, biena, tieferet en malchoet, die zich in de rosj bevindt. Van elk licht kan zij in de 
toch slechts ca. 20 percent licht ontvangen. Het algemene niveau van dit licht wordt 
afgemeten aan het allerhoogste licht, dus jechieda, dat overeenkomt met het “niveau kether” 
(komat kether). In de tweede partsoef kan de malchoet een mindere hoeveelheid licht 
ontvangen, omdat zij  één graad van haar wens verliest, namelijk de sterkste: aviejoet dalet, 
en, overeenkomstig, het licht jechieda. De hoeveelheid licht, dat zich in de derde, vierde en 
vijfde partsoefiem bevindt is nog kleiner, hun niveau wordt keer op keer steeds lager. Dat 
komt, omdat aviejoet gereduceerd wordt van giemel tot beth in de derde partsoef, van beth tot 
alef – in de vierde en van alef tot sjoresj – in de vijfde. 
 
In overeenstemming met de graad van de aviejoet in de 3e partsoef, dus Sa”G, ontbreken de 
lichten jechieda en chaja. In de vierde ontbreken jechieda, chaja en nesjama. In de vijfde 
ontbreken jechieda, chaja, nesjama en roeach. De partsoefiem zien er zo slechts ten aanzien 
van elkaar uit, wanneer elke volgende “een hoofd” lager is dan de voorafgaande: elke 
volgende partsoef is lager dan de voorafgaande naar de mate van licht, naar zijn kracht en 
kwaliteit. Maar elk van hen beschikt over zijn eigen 5 sfirot (of 10, omdat zoals bekend 
bestaat de sfira tieferet uit 6 sfirot) KaChaBToe”M en zijn 5 lichten NaRaNCha”J. Elke 
partsoef dient over een set van deze 10 delen te beschikken, waaruit de gehele Schepping 
bestaat. De partsoefiem verschillen alleen van elkaar door de grootte van scherm. Daarom is 
het zo, dat wanneer een scherm verkleind wordt, er een nieuwe partsoef ontstaat op één 
niveau lager dan de voorafgaande. Na de Ts”A bestaat een klie uit de wens om te ontvangen 
en heeft een masach. De opvulling van een klie vindt plaats volgens de kracht van deze 
masach. Een scherm kan de kracht van één tot vijf bchienot bezitten, dus het scherm is in staat 
om een bepaalde genieting van zich af te stoten, een genieting die overeenkomt met vijf, vier, 
drie, twee of één wens. Elke partsoef bestaat uit vijf delen, die wij aanduiden als: 
 
Kether – punt, waarmee de letter joed begint, zogenaamd koetso sjel joed  
  (let. uiteinde van de joed – vert.);  
Chochma - joed; 
Biena – hej; 
Tieferet – vav;  
Malchoet - hej.  
 
Deze letters vormen het skelet van een partsoef en zijn de vijf permanente bestandsdelen van 
zijn klie. Afhankelijk van de schermkracht, vult een partsoef deze 5 delen met een groter of 
kleiner licht op, dus met het licht chochma of het licht chassadiem. Het licht chochma wordt 
aangeduid door de letter joed en het licht chassadiem door de letter hej. Aldus kunnen wij 
elke partsoef, dus elke vulling hiervan, aanduiden met een lettercode of een getal. In het boek 
Zohar in het artikel “Letters van rabbi Amnon-Saba” wordt uiteengezet: “Elke partsoef 
bestaat uit 5 delen = 5 sfirot: punt (stippeltje van de letter joed – vert.) en 4 letters: kether-
punt + chochma-joed + biena-hej + Z”A-vav + malchoet-hej = HaVaJ”A. Het gehele verschil 
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tussen alle 125 partsoefiem bestaat in de verschillende soorten licht waarmee zijn gevuld zijn, 
maar het skelet van een klie, de letters HaVaJ”A, blijft hetzelfde. Dat komt, omdat een wens 
niet ontstaan kan, indien het licht van de Schepper niet van te voren de 5 stadia doorlopen 
heeft, waar alleen het 5e stadia het ontstaan van een nieuwe schepping, dus een nieuwe wens, 
markeert. 
Het gehele heelal, alle werelden, stellen slechts 10 sfirot of de naam van de Schepper 
HaVaJ”A voor:  
 

SFIRA LETTER PARTSOEF WERELD LICHT 

Kether  Punt, begin 
van de letter 
joed 

Galgalta   А"К  Jechieda   

Chochma   Joed  А"B  Аtsieloet  Chaja   

Biena   Hej   Sa"G  Brieja   Nesjama   

Z”A  Vav   М"А Jetsiera   Roeach   

Malchoet   Hej   BO"N  Аsieja   Nefesj  

 
Het vullen van HaVaJ”A met licht heet ‘onthulling’ van HaVaJ”A, omdat het de mate van 
onthulling van de Schepper in de wens (klie) vormt. Door de onthulling komen de letters uit 
hun verhulling naar buiten, want in de toestand van hun verhulling zijn zij niet gevuld. Er zijn 
in totaal 5 partsoefiem: Kether (Galgalta), A”B, Sa”G, M”A en BO”N. De eerste ervan – de 
partsoef kether dient als de belangrijkste bron voor alle andere aanwezig te zijn. Zijn 10 sfirot 
zijn gewone HaVaJ”A ofwel een inwendige HaVaJ”A ((deze begrippen worden zo direct 
verklaard - vert.), omdat elke van de 4 letters van zijn HaVaJ”A naar buiten komt, waardoor 
een nieuwe partsoef wordt gevormd, die van buiten de partsoef Galgalta bekleedt. 
 
Dus, uit de partsoef Kether-Galgalta ontstaan:  
 
joed – partoef chochma, A"B;  
hej – partsoef biena, Sa"G;  
vav – partsoef Z”A, М"А,  
hej – partsoef malchoet, BO"N.  
 
Dus, de partsoef Kether wordt aangeduid als een gewone HaVaJ”A, en de daarop zich 
bekledende partsoefiem worden aangeduid als HaVaJ”A met vullingen. Het opschrijven van 
HaVaJ”A met het haar gevulde licht, heet mieloej (let. vulling – vert.). Ter verkorting van de 
aanduiding van een partsoef is een begrip gematria ingevoerd, dus een opsomming van 
getalwaarden van vullingen.  
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LETTERS VAN HET ALFABET: 

BENAMING  UITSPRAAK  GEMATRIA  

ALEF А, E 1  

BETH  B, V  2  

GIEMEL   G (als in het Eng. goal)  3  

DALET  D  4  

HEJ  H 5  

VAV V, OE, О  6  

ZAÏN  Z  7  

CHET  CH (als in – kachel) 8  

ТEТ Т 9  

JOED  J  10  

CHAV  G (als in - goed)  20  

LAMED  L 30  

МEМ М 40  

NOEN  N  50  

SAMECH  S  60  

АJIEN  А 70  

PEJ  P, F  80  

TSADIE  TS  90  

KOF  К  100  
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RESJ R 200  

SJIN  SJ, S  300  

ТАV  Т 400  

 
 
De berekening wordt uitgevoerd uitsluitend in de toch van partsoef, dus op de plaats van de 
ontvangst van het licht. De gematria van een partsoef, die niet met licht is gevuld, dus de 
gematria van een niet-gevulde, lege HaVaJ”A = joed+hej+vav+hej = 10+5+6+5 = 26. De 
gematria van de gevulde HaVaJ"A wordt gevormd middels het vullen van elke letter: in het 
Hebreeuws heeft elke letter haar volle naam: А-alef, B-beth e.d. volgens de tabel. Daarom 
zijn er 4 typen vullingen van HaVaJ"A: а) А"B; b) Sa"G; c) М"А; d) BO"N:  
 
а) HaVaJ"A van de vulling А"B:  
 
joed = joed + vav + dalet = 10 + 6 + 4 = 20  
hej = hej  + joed = 5 + 10 =15  
vav = vav + joed + vav = 6 + 10 + 6 = 22  
hej = hej + joed = 5 + 10 = 15  
In totaal: 20 + 15 + 22 + 15 = 72 = А"B, waar de letter А – duidt niet de letter alef=1 aan, 
maar de letter ajien=70 (zij zijn qua hun uitspraak gelijk en daarom worden zij in de 
Nederlandstalige weergave aangeduid met één letter – vert.). De HaVaJ"A, die met zulk licht 
is gevuld, heet partsoef  А"B, partsoef chochma, daar de letter joed in de vulling betekent or 
chochma. Zulke vulling heet HaVaJ"A met een vulling joed.  
 
b) HaVaJ"A met een vulling Sa"G:  
 
Een partsoef, gevuld met or chassadiem heet Sa"G, omdat zijn gematria: Sa"G = Samech (60) 
+ giemel (3) = 63 zo is:  
joed : joed – vav - dalet = 10 + 6 + 4 = 20  
hej : hej - joed = 5 + 10 = 15  
vav : vav - alef - vav = 6 + 1 + 6 = 13  
hej : hej - joed = 5 + 10 = 15  
In totaal 63 = 60 + 3 = Samech + Giemel = Sa"G.  
 
Indien keliem en hun vulling vanuit de Tsiemtsoem Alef (Ts"А) ontstaan, dan is de letter joed 
in de vulling van HaVaJ"A aanwezig. Wij zullen leren, dat later in de werelden nog één 
beperking geschiedde, dus de Tsiemtsoem Beth (Ts"B). Nu blijkt het zo te zijn, dat indien 
keliem met het licht uit de Ts”B gevuld worden, dan is de letter alef in plaats van de letter 
joed in de vulling van HaVaJ"A aanwezig. Het verschil tussen de gematriot (mv. van gematria 
– vert.) А"B en Sа"G bestaat in de vulling van de letter vav: in de A"B is de gematria van 
vav=22 van de vulling met het licht chochma, en in de Sа"G is de gematria van vav=13 van 
de vulling met het licht chassadiem. Hieruit blijkt, dat de partsoef А"B stamt van de Ts"Аaf, 
en in de partsoef Sа"G, zijn letter vav, dus Z”A, van de Ts"B.  
 
c) HaVaJ"A met de vulling М"А:  
joed : joed - vav - dalet = 20  
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hej: hej - alef = 6  
vav: vav - alef - vav = 13  
hej: hej - аlef = 6  
Zulke vulling van HaVaJ"A heet 20 + 6 + 13 + 6 = 45 = 40 + 5 = Мeм + Hej = М"А (de letter 
hej leest men hier als "а"- in werkelijkheid wordt M”A als [ma] uitgesproken omwille van een 
vlotte uitspraak– vert.).  
 
d) HaVaJ"A met de vulling BО"N:  
joed: joed - vav - dalet = 20  
hej: hej - hej = 10  
vav: vav - vav = 12  
hej: hej - hej = 10  
 
Zulke vulling van HaVaJ"A heet 20 + 10 + 12 + 10 = 52 = 50 + 2 = Noen + Beth en omwille 
van een vlotte uitspraak wordt deze uitgesproken als BO”N. 
 
De Malchoet van de Oneindige wereld is een gewone wens om te kunnen ontvangen. Alle 
verscheidenheid aan haar vormen vindt plaats middels een scherm, dus middels haar verdeling 
door het scherm in verschillende delen. Haar verdeling in 5 algemene delen heet werelden. De 
verdeling van elke wereld nog in vijf delen heet partsoefiem. En de verdeling van elke 
partsoef nog in vijf delen heet sfirot. Elke sfira bestaat uit nog eens 5 subsfirot, en elke 
daarvan bestaat nog eens uit 10 eigen subsfirot, e.d. tot in oneindigheid. Onze wereld is een 
afspiegeling van de laagste geestelijke wereld en in onze wereld bevinden zich, als een soort 
afspiegeling, dezelfde typen, soorten wezens en dezelfde verschijnselen als in de geestelijke 
wereld. Alleen zijn zij op een andere drager afgedrukt, dus zij zijn als het ware gemaakt van 
een andere stof, namelijk: van een materiële wens om voor zichzelf zonder scherm te 
genieten. Dus om zichzelf te vergenoegen met die portie licht, die geheel van de Schepper is 
weggerukt en die wij waarnemen als een ons aantrekkende genieting. Wij voelen echter de 
bron daarvan niet. Daarom kan men  door het bestuderen van de geestelijke wereld  de gehele 
aard van onze wereld met al zijn wetten volledig bevatten. 
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Verzwakking van de kracht van masach ter vorming 
van een partsoef 

 
 

Pagina 30 t/m 36 
 
 
30)Om de ontwikkeling van de vijf niveaus der partsoefiem van de wereld A”K te begrijpen, 
alsmede alle niveaus van de vijf partsoefiem van elke der vier werelden ABieJ”A, tot aan de 
malchoet van de wereld Asieja, dienen wij een aantal dingen goed te begrijpen. Namelijk: wat 
is een verdunning van masach de goef, verzwakking van zijn sterkte, die plaatsvindt in alle 
partsoefiem van de werelden A”K, Nekoediem en de wereld van Correctie (Atsieloet). 
 
Alle traptreden vanaf de Oneindige wereld (Olam Ejn Sof) en tot onze wereld, worden naar 
één en hetzelfde principe gevormd. Hoe verder een traptrede van de Oneindige wereld zich 
bevindt, des te sterker verdunt en verzwakt zich het scherm. In verband daarmee, ontvangt de 
malchoet telkens minder en minder licht. Haar traptreden dalen steeds lager en lager neer, 
totdat de malchoet geleidelijk van haar meest hoge staat, de wereld Ejn Sof, zakt en haar 
laagste staat - die van onze wereld bereikt. 
 
31)Elke partsoef en zelfs elke geestelijke traptrede heeft twee typen licht, die heten or makief 
(“omringend licht”) en or pniemi (“inwendig licht”). Het omringende licht van de eerste 
partsoef van de wereld A”K (Galgalta) is het licht van de Oneindige wereld dat het gehele 
Heelal vult. Na de Ts”A en het ontstaan van de masach in de malchoet vindt een afstotende 
wisselwerking plaats (zievoeg dehakaa) van het gehele Licht van de Oneindige wereld met 
deze masach. Or chozer, dat als gevolg van deze zievoeg is ontstaan, liet een deel van het 
hoge licht in de wereld van Beperking (Tsiemtsoem) binnenkomen. Daardoor zijn 10 sfirot de 
rosj en 10 sfirot de goef ontstaan. Echter, niet al het licht kwam de Galgalta binnen. En nu het 
licht van de Oneindige wereld vult het gehele Heelal niet, zoals het vóór de Ts”A was. Nu 
bestaan er rosj en goef, dus bij een verspreiding van tien sfirot van boven naar beneden stopt 
het licht in het punt van “deze wereld”, in de “beperkende” malchoet. Bovendien, bestaat nu 
een begrip “van binnen naar buiten”. Evenwel als een verspreiding bestaat van boven naar 
beneden van 10 sfirot, die heten kether, chochma, biena, tieferet en malchoet 
(KaChaBToe”M) en de beperkende malchoet, zo ook bestaat een verspreiding van 10 sfirot 
KaChaBToe”M “van binnen naar buiten”. Hier heten de sfirot zo: mocha – merg (kether), 
atsamot - botten (chochma), giedien – pezen (biena), bassar – vlees (tieferet) en or huid 
(malchoet). (Het woord or met de letter “ajien”, “huid”, en niet met de letter “alef”, “licht” – 
vert.). De partsoef Galgalta stelt in verhouding tot de Oneindige wereld, waar het gehele 
Heelal met het licht gevuld was, slechts een dunne lichtstraal voor. Or (“huid”), dus malchoet 
beperkt de partsoef van buiten door het niet laten het licht zich verder (“in breedte”) te 
verspreiden en de verlaten ruimte met zich te vullen. De hoeveelheid licht, dat in de Galgalta 
ontvangen werd, heet or pniemi (inwendig licht). Van buiten resteert een gigantisch grote 
hoeveelheid van het Oneindige licht, dat in de Galgalta niet naar binnen is gekomen. Nu juist 
heet dit licht or makief (omringend licht). Dit licht kan in de partsoef niet binnenkomen en het 
omringt hem, a.h.w. van alle kanten.  
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Elk deel van de malchoet heet een traptrede als elke wens van de malchoet gevuld is met het 
licht middels het scherm. Elke traptrede die de malchoet ontvangt, verdeelt het aankomende 
licht in twee delen: in het or pniemi, dat in de partsoef binnenkomt en in het terugafstotende 
or makief. Het scherm ziet al het bij hem aankomende licht middels het or chozer, en 
vervolgens berekent, hoeveel toch kan het middels het scherm omwille van de Schepper 
ontvangen, en hoeveel dient het van buiten achter te laten. Het scherm altijd verdeelt het licht 
in twee delen.  
 
Or pniemi, dus het ontvangende deel van al het licht – dat is slechts een dunne lichtstraal, die 
in de malchoet binnenkwam. Deze malchoet is een lege ruimte, die na de Ts”A is 
overgebleven (vóór de Ts”A was de Malchoet geheel gevuld – vert.). Wij zien hoe groot is de 
kracht van het egoïsme, dat liet slechts een dunne lichtstraal de malchoet binnendringen 
middels het scherm. En dat betreft alleen de eerste partsoef van de A”K, dus de Galgalta. Alle 
resterende partsoefiem zijn in nog mindere mate met het licht gevuld. Verder, middels dit 
lichtstraaltje worden nog aanvullende partsoefiem gevormd. In het meeste centrum van deze 
donkere sfeer, dus de malchoet na de Ts”A, bevindt zich onze wereld. In de wereld Atsieloet 
ontstaat er een bijzondere partsoef, dus Adam haRiesjon, die uit twee componenten bestaat: 
uit de eigenschappen van biena en malchoet.  Vervolgens wordt deze partsoef in vele 
afzonderlijke partsoefiem, die zielen heten, verdeeld. De aldus gevormde zielen kunnen, na 
geleidelijk het scherm te hebben verkregen, de gehele sfeer met het licht opvullen. Wanneer 
dat verkregen zal worden, zal zulke toestand “de eindcorrectie” van de zielen middels het 
scherm heten - gmar tiekoen. Daarop vindt verdere verbreiding van de malchoet plaats, 
wanneer zij begint de Schepper te bevatten niet binnen haarzelf, maar boven haar 
eigenschappen. Maar dat hoort al bij het gedeelte van de Kabbala, dat “geheimen der Thora” 
heet. Maar daarentegen het resterende deel van de Kabbala, dus alles, wat zich vóór deze 
traptrede bevindt, behoort tot de taamej Thora (let. “smaken van de Thora” – vert.),  ieder kan 
en dient te bestuderen. De kabbalisten dienen aan allen de taamej Thora te openbaren en de 
sodej Thora (“geheimen van de Thora”) te verhullen. 
 
Er bestaan vele typen van zowel or makief, als or pniemi. Het één ervan schijnt aan de mens, 
wanneer hij nog geen enkel scherm heeft, geen enkel gecorrigeerd gevoel – en de mens begint 
het geestelijke te wensen. Dat gebeurt juist dankzij or makief, dat hem schijnt. Hier is het licht 
primair, en de wens secundair. Or makief tevoren schijnt aan de mens, hij begrijpt zelf nog 
niet waar precies deze straling vandaan komt, maar wordt al door het geestelijke 
aangetrokken. Wanneer je begint al te leren, dan roep je op jezelf een straling van reeds ander 
licht op, die begint je geleidelijk te corrigeren. Met behulp daarvan, begin je je gebreken te 
zien. Stap voor stap ontdek je voor jezelf de omringende wereld steeds meer en meer. 
Geleidelijk aan, stelt het licht vóór je een geestelijk tafereel op, dat zich steeds duidelijker en 
duidelijker erop wordt afgetekend, het komt, a.h.w. van een mist uit. Wij zijn omringt door de 
Schepper, die achter alle ons omringende objecten staat en wil ons tot Hemzelf doen naderen. 
Hij doet ons tot Hem naderen middels objecten uit de ons omringende natuur. In onze wereld 
doet Hij dat middels ons omringende mensen: gezin, de baas op je werk, kennissen. Hij zend 
ons opzettelijk ingewikkelde situaties, opdat wij in onze poging deze te ontvluchten tot Hem 
zouden naderen. Maar de mens is geneigd om de reden van al zijn onheil juist in een 
twistzieke echtgenote te zoeken, of in een kwaadaardige baas, of in de omgeving. Zo hoort het 
ook te zijn, immers de Schepper is van de mens verhuld. De mens kwam nog niet tot de 
traptrede, wanneer hij achter alle gebeurtenissen de enige Schepper zou zien. En hij dient 
overeenkomstig te reageren, volgens zijn eigen waarnemingen, en niet alsof alleen één 
Schepper in de wereld bestaat. Het is onmogelijk, om, terwijl men zich op het materiële 
niveau bevindt, in de omringende voorwerpen één of andere geestelijke krachten te zien. 
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Wij beelden de partsoefiem zeer denkbeeldig uit. Hoewel men juist spreekt, dat de Galgalta 
stelt een dunne lichtstraal voor, beelden wij haar denkbeeldig in de vorm van een rechthoek 
uit. Dat doen wij, om de verhouding tussen de delen van de partsoef denkbeeldig af te 
tekenen. In de gevoelens van de mens ontstaat geleidelijk een partsoef met zijn delen. Wij 
bestuderen, hoe uit een punt in de mens zich een sfira vormt, vervolgens een embryo, dus een 
partsoef. Verder, gaat het embryo groeien, wanneer de mens begint het hoge  licht erin te 
ontvangen. Men zegt, dat “zijn voeten op de Olijfberg zullen binnentreden en erop zullen 
blijven staan”. Onder olijf bedoeld wordt or chochma. Het gehele proces van het ontvangen 
en het sorteren van or chochma is zeer ingewikkeld. Een berg (har), wijst op twijfels, leed en 
inspanningen bij het opklimmen op een berg. Van beneden, van onze kant, duurt dit 
opklimmen tot de machsom, waar de geestelijke wereld begint. In gmar tiekoen zal or 
chochma zich niet alleen in de toch van de Galgalta verspreiden, maar ook tot het einde van 
de Galgalta. 
 
32)Wij gaan nu uiteenzetten wat is or makief van de wereld A”K (om precies te zijn, de 
Galgalta), aan de grootheid en onuitputtelijkheid waarvan geen grens bestaat. Er is sprake 
van, dat het Licht van de Oneindige wereld zelf is het or makief voor de A”K. Het gaat erom, 
dat op het moment, wanneer de afstotende wisselwerking plaatsvond, al dit gigantisch groot 
licht van de Oneindige wereld in de masach van malchoet de rosj van de Galgalta stiet. 
Immers het wenste in de bchiena dalet binnen te komen, alsof geen Tsiemtsoem Alef bestond, 
maar deze masach stopte hem en stoot hem terug (zie p. 14).  In feite is dit or chozer tot een 
vat van de ontvangst voor het hoge licht geworden. Echter, bestaat een groot verschil tussen 
het ontvangen door de bchiena dalet vóór de Ts”A en het ontvangen middels de masach en or 
chozer daarop. Zoals reeds is gezegd, het licht dat in de Galgalta binnenkwam was slechts een 
dunne straal in vergelijking met de toestand vóór de Ts”A. Dat deel van het hoge licht, dat in 
de partsoef niet kon binnenkomen, werd in or makief van de Galgalta veranderd. Er bestaat 
een stelregel: niets verdwijnt in het geestelijke. Het licht van de Oneindige wereld, dat ten 
behoeve van de bchiena dalet is voorbestemd, is daarom niet verdween. Nu begint dit licht de 
werelden A”K en ABieJ”Amet zich te vullen, maar deze keer naar geheel andere principen. 
Nu de Schepping ontvangt alleen dat deel van het licht, dat zij kan ontvangen niet voor 
zichzelf, maar omwille van de Schepper. Dat vindt nu plaats middels een groot aantal 
afstotende wisselwerkingen, die zich voordoen op masachiem der werelden en partsoefiem, 
totdat de bchiena dalet zich, met behulp daarvan, corrigeert in al zijn volmaaktheid, zoals de 
Schepper het bedacht had aan het begin der Schepping. Dan zal al het licht van de Oneindige 
wereld opnieuw in hem binnenkomen, maar nu zal de Schepping een partner van de Schepper 
zijn, een partner naar het vormen van zichzelf, dus zij “verdient” het ontvangen van het licht. 
Dus, een lichtstoot tegen masach leidt niet tot één of andere verdwijning van het licht of zijn 
verandering. Maar voorlopig, dus tot de eindcorrectie (gmar tiekoen), het Oneindige licht 
wordt tot or makief, dus, dat het dient in de toekomst in de gegeven partsoef binnen te komen. 
Maar voorlopig omringt het de partsoef en schijnt hem a.h.w. “van buiten”. Deze uitwendige 
straling verspreidt zich in alle werelden in de vorm van correcties, die in staat zijn om de 
malchoet tot de volledige vulling met het licht van de Oneidige wereld te brengen in die mate, 
waarin het licht van het begin af aan wenste de malchoet op te vullen. 
 
Zoals wij reeds hebben gezegd, het licht, dat door het scherm weergekaatst was, bekleedt zich 
op het directe licht (or jasjar) en dient tot een vat voor het ontvangen van or pniemi in goef. 
Or chozer – dat is kavana (let. intentie – vert.), dankzij welke het licht omwille van de 
Schepper in de goef binnen kon komen. Het scherm heeft niet meer kracht, dan genoeg om 
slechts een kleine portie van licht in toch te bekleden en te ontvangen in vergelijking met dat 
licht, welk de Malchoet in de bchiena dalet in de wereld Ejn Sof gevuld had. De resterende 
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niet-opgevulde wensen vormen de sof van de partsoef. En het licht, dat in hen niet kon 
binnenkomen en bleef om de partsoef heen, heet or makief. In de geestelijke wereld verlopen 
alle processen in oorzakelijk verband. Er is geen tijd, er zijn geen veranderingen in het 
geestelijke, geen verdwijningen. Alles, wat bestond, blijft te bestaan, en al het nieuwe 
bekleedt zich, a.h.w. erop. Het vorige gaat door te bestaan en vormt een oorzaak, en al het 
nieuwe wordt daarentegen zijn gevolg. Het scherm, dat or jasjar stiet, hield zijn verspreiding 
in de malchoet niet op, maar gaf aan dit proces alleen een andere wending. Nu geschiedt het 
middels het partiële ontvangen middels vele handelingen van “zievoeg dehakaa” in 5 
werelden A”K, Atsieloet, Brieja, Jetsiera en Asieja. Dit proces verloopt tot het einde van het 
correctiewerk, wanneer de bchiena dalet zal gecorrigeerd worden in al zijn volmaaktheid. 
Dan zal het Oneindige licht in hem verspreid zijn, net zoals het ook vroeger was vóór de 
Ts”A. De masach bracht met zich in dit proces niets, wat het bereiken van deze volmaaktheid 
in de weg zou staan. Het Licht van de Oneindige wereld zal niet tot rust komen, alvorens de 
gehele malchoet volledig gevuld zal worden. Maar voorlopig omringt het haar van buiten als 
or makief, dat gereed is om in haar binnen te komen, zodra het scherm verschijnt. Het 
schijnen van or makief is in staat om de malchoet te corrigeren en in haar een mogelijkheid te 
creëren om het licht naar binnen te ontvangen. Het licht stoot tegen het scherm, omdat zo is 
zijn aard: net zo als het wenste de bchiena alef te vullen, zo ook later wenst het onophoudelijk 
een vat van de ontvangst (de wens om te ontvangen – vert.) met zich te vullen. Soms heeft een 
mens één of andere verhulde wens. Een uitwendige genieting stoot tegen hem en wekt deze 
wens op. Het prikelt hem, en de mens begint waarnemen, dat het genot wenst in hem binnen 
te komen. 
 
In de geestelijke wereld elke handeling is nieuwe, omdat de Schepping maakt telkens zievoeg 
dehakaa op één of andere portie van de  wens om te ontvangen, die nog niet betrokken was in 
de correctie. Elke nieuwe handeling is een gevolg van de voorafgaande en de reden voor de 
volgende. Het Licht, dat van de Schepper is uitgegaan, is één en hetzelfde eenvoudig licht. 
Maar door zijn nieuwe wens onderscheidt een klie uit het licht telkens die genietingen, welke 
met deze nieuwe wens overeenkomen. Alles hangt van een klie af. Afhankelijk van zijn 
innerlijke eigenschappen, wensen (dus wenst hij om te ontvangen voor zichzelf of omwille 
van deSchepper; wenst hij überhaupt te ontvangen, e.d. – vert.), onderscheidt hij in het licht 
die of andere vormen van genieting. Een klie dient men te vormen op de manier, dat hij in 
staat zou zijn om uit het licht alle veelvuldige genietingen te onderscheiden, die 
oorspronkelijk in hem zijn ingesloten. Aan de ene kant het licht, dat van de Schepper uitgaat, 
vormt masachiem, die bijdragen aan het geleidelijke vulling met licht van verscheidene delen 
van de malchoet, en zo gaat het door tot de gmar tiekoen. Aan de andere kant, moeten wij 
zeggen, dat het licht is de reden voor het opwekken van de wens van een klie, waarna dient hij 
hard te werken aan het vormen van zijn scherm. 
 
33)Nu is de tijd gekomen, om op te helderen, wat betekent de onderlinge botsing tussen or 
makief en or pniemi, die tot een verdunning van de masach en tot het verloren gaan van zijn 
grootste graad van de aviejoet leidt. Deze twee typen licht hebben totaal tegengestelde 
eigenschappen, hoewel zij onverbrekelijk met elkaar via het scherm verbonden zijn (het 
scherm staat in de malchoet pe de rosj van de partsoef). Zij bevinden zich in een permanente 
staat van tegengesteldheid, die leidt tot onderlinge botsing tussen hen. Eén en dezelfde 
zievoeg dehakaa, die op dit scherm plaatsvond, wekte aan de ene kant het vullen van de 
partsoef met inwendig licht (or pniemi), aan de andere kant, dezelfde zievoeg dehakaa was de 
reden voor het ontstaan van het omringende licht (or makief), daar het liet het Oneindige licht 
niet toe in de bchiena dalet binnen te komen. 
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Het scherm, dat in de pe de rosj staat, verdeelt het van boven aankomende eenvoudige licht in 
twee tegengestelde en met elkaar verbonden lichten: in or pniemi, dat de partsoef middels or 
chozer partieel naar binnen ontvangt, en or makief, welk het scherm niet toelaat om in de goef 
binnen te komen (in de bchiena dalet), maar laat het achter in de vorm van or makief. Dankzij 
één en dezelfde intentie van de mens (om omwille van de Schepper te ontvangen) wordt één 
deel van het licht ontvangen, en het andere blijft buiten. De partsoef (mens) ontvangt precies 
evenveel licht, als hij kan ontvangen met de intentie niet voor zichzelf, maar omwille van de 
Schepper. 
 
34)Or makief, dat van buiten de partsoef achterblijft, overtreft naar hoeveelheid aanzienlijk or 
pniemi. Een scherm met zijn avijoet en kasjjoet werken aan het binnenkomen van or makief in 
de partsoef tegen in dezelfde mate, als het ook doet t.o.v. or jasjar. Een afstoting tussen or 
makief en aviejoet van het scherm heet onderlinge botsing tussen or makief en or pniemi. 
Deze onderlinge botsing vindt plaats alleen in de goef van een partsoef, omdat juist daar deed 
zich een echte ontvangst van het licht in de vaten voor, die een aanzienlijk deel van het licht 
erbuiten achterliet. In de 10 sfirot de rosj deze onderlinge botsing vindt geen plaats, omdat 
daar het or chozer dient nog niet als een echt vat van ontvangst, maar vormt daar sjorsjej 
keliem, dus kiemen der vaten. Vandaar, dat het licht, dat binnen die vaten zich bevindt nog 
geen echte or pniemi is. Om dezelfde reden kan men daar ook geen or makief onderscheiden. 
En daar er nog geen verschil tussen or makief en or pniemi is, is er geen onderlinge botsing 
tussen hen in rosj de partsoef. En pas nadat het licht zich van pe naar beneden verspreidt, in 
de vorm van 10 sfirot de goef, waar bekleding van orot (lichten) in keliem plaatsvindt, die 10 
sfirot van het weerkaatste licht zijn, juist dan vindt de onderlinge botsing tussen het inwendige 
licht, dat zich in keliem bevindt en het licht, dat zich van buiten bevindt. 
 
Het or makief, dat rondom de partsoef zich bevindt in een onvergelijkbaar grotere 
hoeveelheid, dan het or pniemi binnen hem, stoot tegen de masach, die hem voortbracht, om 
zo te trachten binnen de partsoef  te komen. Wat betekent “or makief stoot tegen het scherm”? 
De malchoet heeft een hartstochtelijke wens om te genieten. Zij voelt, dat het licht bevat juist 
die genietingen, welke zij zou wensen om te ontvangen, en daarom begint zij het licht aan te 
trekken. Wij geven een voorbeeld. De mens zegt aan zijn koe: “Geef mij een stuk vlees van je 
zijkant om af te snijden, ik wens hem zo zeer!. En de koe antwoordt: “Nou ja, wat heb je nou 
gevonden aan het stuk vlees van mijn zijkant? Indien ik zoveel genot zou vertegenwoordigen, 
dan zou ik zelf ermee kunnen genieten, maar ik ben volkomen onverschillig voor mijn eigen 
vlees, en er is geen grammetje van genot erin”. Het zegt ons, dat om te gaan voelen, en 
vervolgens ook een genieting te ontvangen, dient men een geschikt vat te hebben, dat een weg 
van een ingewikkelde innerlijke ontwikkeling doorliep. Waarom wordt or makief door ons als 
zich van buiten bevindende gewaarword? Omdat in een sof van elke partsoef bestaan niet-
opgevulde wensen, die het licht voelen als genietingen, welke zich nog van buiten bevinden, 
dus buiten de perken van zijn bereikbaarheid. Om precies te zijn, deze niet-opgevulde wensen 
ervaart men alsof het buitenlicht stoot in hen, “eist”, dat men daarmee zou gaan genieten.  
 
De onderlinge stotingen van het omringende licht (genietingen) met de wensen van de 
malchoet om te genieten en de krachten van het scherm, die aan deze wensen weerstand biedt, 
heten bietoesj pniem oe makief (afstoting van het inwendige licht tegen het omringende). 
Strikt genomen, botsen zowel or makief als or pniemi niet tegen elkaar aan, maar beide stoten 
zij tegen het scherm, dat tussen hen in staat. Dat vindt plaats in de masach, die in de taboer 
van de partsoef staat, daar, waar duidelijk de ontvangst van het licht beëindigt. Alleen in de 
taboer wordt duidelijk, hoeveel licht-genot binnen de partsoef kwam, en hoeveel nog van 
buiten achtergebleven is. In de 10 sfirot der rosj is er nog geen sprake van zulke onderlinge 
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botsing, omdat daar or chozer dient nog niet tot een vat van ontvangst van or jasjar, maar 
dient slechts tot sjoresj (kiem) van een klie. De onderlinge botsing begint alleen nadat or 
jasjar, dat in de intentie van or chozer is bekleed, zich in de toch tot de taboer verspreidt. Het 
geestelijke wordt niet door het verstand bevat. Een geestelijke klie is een orgaan, dat voelt de 
Schepper, en niet (een orgaan, dat) begrijpt Hem. Maar indien de mens de Schepper, dus het 
geestelijke, gewaarwordt, dan komt bij hem geleidelijk ook het begrijpen.  
 
35)Deze onderlinge botsing doet zich voor totdat or makief de aviejoet van het scherm de goef 
(die in de taboer staat) tot nul reduceert. Als gevolg daarvan, begint het scherm de goef naar 
boven te stijgen in de richting van het scherm, dat in pe de rosj staat en welk (scherm – vert.) 
een als sjoresj dient, dus de oorzaak van het scherm de goef. Na zich met het scherm, dat in de 
pe de rosj staat, te zijn samengevloeid, betrekt ook het scherm van de taboer zich bij een 
zievoeg dehakaa, die zich onophoudelijk tussen de masach in pe de rosj en het licht voordoet. 
Uit deze zievoeg vormt zich een nieuwe partsoef, dus er komen 10 volledig nieuwe sfirot uit, 
welke heten A”B de A”K, of de partsoef Chochma van de wereld Adam Kadmon.T.o.v. de 
eerste partsoef Galgalta, ofwel Kether wordt deze nieuwe partsoef als de zoon beschouwd, 
het voortbrengsel van de eerste partsoef.   
 
Het omringende licht, terwijl het tracht zich in de klie binnen te dringen, zet de in de taboer 
staande masach onder dermate grote druk, dat de masach dat niet kan verdragen. Aan de ene 
kant, is hij niet in staat om meer licht met de intentie omwille van de Schepper te ontvangen. 
Maar aan de andere kant, onder zulke druk blijven staan is hij ook niet in staat. Daarom het 
beste, wat hij kan ondernemen is, om in de vorige toestand in pe de rosj terug te keren, dus 
om van het ontvangen van het licht in het geheel te weigeren. De masach begint te stijgen van 
de taboer in de pe. Onderweg verdrijft hij uit de klie al het licht en vloeit met de masach in pe 
de rosj samen, dus hij keert in zijn vorige staat terug, wanneer het licht aanwezig is alleen in 
rosj van de partsoef, maar in de goef van de partsoef is het afwezig. Dat klein genot, welk de 
klie smaakte, door het licht in de toch te ontvangen, gaf hem te kennen, welke gigantische 
genieting zich daarbuiten bevindt. Het ontvangen van deze genieting verzwakte het scherm 
alleen maar. Het is veel gemakkelijker om één of andere genieting in het geheel te weigeren, 
dan een kleine portie ervan te ontvangen, omdat een naar binnen ontvangende genieting 
vezwakt de wilskracht, dus de intentie om alleen omwille van de Schepper te ontvangen. 
Zowel or pniemi, als or makief drukken met hun genietingen op het scherm. Onder deze 
wederzijdse kracht wordt het verzwakt en ziet zich gedwongen om helemaal te stoppen het 
licht te ontvangen. Het scherm verlost zich van de gehele aviejoet, stijgt in pe de rosj en vloeit 
volkomen met de masach samen, dus met de masach, die daar was en die in het geheel niets 
ontvangt, maar al het licht alleen afstoot. 
 
Verder wordt de leerstof meer droog, maar men dient zich niet te ontmoedigen. Het 
bestuderen van de Kabbala is een complex innerlijk proces: soms wordt de Kabbala 
gewaarword gevoelsmatig – dat is de beste toestand, maar soms wordt zij in het geheel niet 
gevoeld. Dat is begrijpelijk. Het is nodig om met het leren door te zetten. Er zal een moment 
aanbreken, wanneer u de bestudeerbare stof binnen uzelf zult waarnemen. Maar voorlopig, 
zelfs indien deze is ook niet begrepen, dient men doorgaan met het leren, opdat men zich niet 
van het totale schema afbrengt, maar blijft telkens steeds nieuw en nieuw deeltje eraan 
toevoegen. En het totale schema ziet er zo uit, dat het licht , door zich steeds te verruwen, 
vormt uit zichzelf en voor zichzelf een klie. Een klie loopt vier stadia van zijn ontwikkeling 
door, en verandert in de malchoet, dus de enige schepping. Verder, haar doel wordt volledige 
afscheiding van het licht van de Schepper. Zij dient geen waarneming te hebben noch van or 
pniemi, noch van or makief, dus noch van inwendige noch van uitwendige genietingen, die 

 71



haar hun voorwaarden zouden stellen. Het is nodig, dat in haar een volledige vrijheid van 
wilsuiting zal ontstaan alsmede de mogelijkheid van eigen wensen en handelingen, die gericht 
zouden zijn op de correctie van haar egoïstische wensen en de geestelijke vooruitgang de 
Schepper tegemoet. De eerste zelfstandige beslissing van de malchoet was de wens om zich 
qua eigenschappen aan de Schepper gelijk te zijn. Daarom maakt zij de eerste beperking op 
haar wens om te ontvangen, dus de bchiena dalet, en laat deze zonder licht achter. Vervolgens 
schept zij werelden van boven naar beneden. De geestelijke werelden zijn niets anders dan de 
fasen van het verhullen van het licht van de Schepper van de Schepping. Dat zijn gordijnen en 
schermen. Die zijn er vijf in totaal: werelden A”K en ABieJ”A. Door de werelden van boven 
tot het meest lage punt beneden geschapen te hebben, kwam de schepping zich in een absolute 
leegte en duisternis te bevinden, dus zij voelt de Schepper in het geheel niet. Vervolgens daalt 
de schepping nog lager, wanneer zij zelfs niet begrijpt, dat zij de Schepper niet voelt. In deze 
toestand bevindt zich de gehele mensheid. Wanneer de mens als gevolg van zijn leren begint 
ergens uit de verte waar te nemen, dat or makief op hem schijnt, dat ergens achter al deze 
dingen de Schepper Zich verhult, die al deze dingen bestuurt, dat elk verschijnsel zijn eigen 
oorzaak en gevolg heeft, dan betekent dat, dat de mens zich al op een bepaald geestelijk 
niveau bevindt, welk Olam Haze heet. Nu bestuderen wij de opbouw van boven naar beneden 
van alle schermen, gordijnen, werelden, die de Schepper van de malchoet verhullen. 
Vervolgens, indien de malchoet door de kracht van haar eigen wens een scherm zal creëren, 
dat haar van licht-genot beschermt, dan zal zij met dit scherm, a.h.w. gelijk komen te staan, 
dus met deze traptrede, en het scherm dient voor haar als onthulling van de Schepper. Indien 
de mens zelf wenst om alle 620 wetten van de openbaring van de Schepper te vervullen, dan 
houden zij voor hem op beperkende te zijn, en dan op elke traptrede het met haar 
overeenkomende scherm zal worden geneutraliseerd. De mens verkrijgt de eigenschappen van 
het scherm, en het heeft geen zin om de Schepper in deze fase te verhullen, daar er geen 
gevaar bestaat, dat de mens dit licht voor een eigen genieting zal ontvangen. De kabbalisten 
bevatten al deze processen aan zichzelf bij een beweging van beneden naar boven, na eerst het 
neerdalen van de werelden van boven naar beneden te hebben bestureerd. Aan de ene kant het 
bestuderen van de Kabbala is noodzakelijk als een kennis, maar aan de andere kant dient de 
mens het bestudeerbare aan zichzelf te gevoelen. 
 
36)Nadat de partsoef A”B de A”K werd voortgebracht en zijn ontwikkeling beëindigde door 
het vormen van rosj en goef, werd in hem het proces van bietoesj pniem oe makief hervat, net 
zoals in de eerste partsoef de A”K. Ook zijn masach de goef (scherm van spiritueel object –
vert.) verloor geleidelijk zijn aviejoet en verbond zich qua zijn eigenschappen met masach de 
rosj. Nu blijkt deze masach ingevoegd te zijn in zievoeg tussen het hoge licht en het scherm, 
die zich in pe de rosj bevinden. En tevens zievoeg de hakaa is in hem vernieuwd, die een 
nieuwe partsoef van het niveau biena voortbracht, die Sa”G de A”K heet en die de zoon 
wordt en voortbrensel geacht van de partsoef A”B de A”K, omdat hij uitkomt als gevolg van 
zievoeg in masach, dat in pe de rosj staat. Naar hetzelfde principe komen partsoefiem vanaf 
Sa’G en verder naar beneden uit. 
 
Zoals het reeds gezegd was, de tweede partsoef A”B van de wereld A”K vormde zich nadat 
de eerste partsoef, Galgalta, na bietoesj pniem oe makief te hebben ondervonden, storte al het 
licht uit en verenigde het scherm de goef met het scherm in pe de rosj. Vervolgens ook de 
A”B begon druk van deze twee lichten te voelen en ging zich naar hetzelfde principe als 
Galgalta te gedragen. Dus hij begon zich van zijn aviejoet giemel te ontdoen, deed het scherm 
van de goef in pe de rosj stijgen, waar zich onophoudelijk zievoegiem voordoen, en werd aan 
hem qua eigenschappen gelijk. Dat betekent, dat het ophoudt te ontvangen en te genieten 
omwille van de Schepper. Daarna op dit scherm vindt een nieuwe zievoeg dehakaa plaats, 
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maar op een nieuwe portie van het egoïsme, die met het niveau biena overeenkomt. Zo 
vormde zich de derde partsoef Sa”G de A”K, die als de zoon en nakomeling van A”B de A”K 
wordt geacht. Naar hetzelfde principe ontstonden alle resterende partsoefiem vanaf Sa”G en 
verder naar beneden. Wanneer de Malchoet van de Oneindige wereld de Ts”A maakte en 
stelde een scherm op, dan bevonden zich tussen haar en de Schepper vier bchienot. Via deze 
vier bchienot bereikt het licht haar niet, en zij begrijpt zich absoluut van de Schepper 
verwijderd te zijn. Dat is een verschrikkelijke toestand, wanneer zij bereidt is om zich geheel 
van alle oneindige genieting te ontdoen, de toestand, welke verandert in vreselijk leed, pijn en 
verbittering. Nu, dankzij het scherm, begint zij het licht van vier bchienot te zien en begrijpt, 
dat de Schepper wenst, dat zij geniet. Zij maakt een berekening en ontvangt één of ander 
lichtdeeltje, een kleine sector van pe tot taboer. Zodra zij dit klein deeltje licht ontving, begint 
zij in de taboer en eronder druk te ondervinden van het or makief, dat ongeacht de Ts”A in 
haar binnen wenst te komen.  
 
De malchoet bevindt zich in de patstelling, zij kan immers het licht nog niet ontvangen, 
daarom dient zij op één of andere manier van deze toestand eruit te komen. En de uitweg is 
om tot de uitgaande toestand terug te keren. Maar, door het eerste scherm geplaatst te hebben, 
maakte zij al een gordijn tussen haar en de Schepper, dus door de eerste partsoef te vormen en 
in hem 20 percent licht te hebben ontvangen. En wat moet zij doen, wanneer 80 percent licht 
bij haar aankomt? De oplossing is, om met minder egoïsme trachten omwille van de Schepper 
te werken en er een scherm op te bouwen. Indien eerder kon zij zich aan de Schepper 
gelijkstellen voor 20 percent, dan probeert zij nu dat te doen in een nog kleinere mate, door 
het scherm ter ontvangst van 15 percent licht te plaatsen. Op die manier, is de malchoet al 
door twee schermen van de Schepper afgescheiden, en zij verwijdert zich nog verder van 
Hem. Door deze partsoefiem te vormen, tracht de malchoet om aan de eigenschappen van 
sjoresj, alef, beth, giemel te te gelijken. Maar zij zelf blijft een egoïstische kern te zijn, die 
tsiemtsoem verrichtte. Door aan de Schepper in de bchienot sjoresj, alef, beth, giemel gelijk te 
zijn geworden, scheidde zij zich met deze partsoefiem van de Schepper middels een lege 
ruimte, a.h.w., af. Nu, door zich in een volledige leegte te bevinden, kan zij zelf  naar een 
manier zoeken om aan de Schepper gelijk te worden. Hoewel aan de ene kant, kennen wij 
deze partsoefiem de eigenschappen van levende wezens toe, dienen wij aan de andere kant te 
begrijpen, dat zij, in feite, levenloze zijn. Zij stellen verzwakkende schermen voor, die de 
geestelijke genieting van de egoïstische wens om te genieten afschermen. Alleen de ziel van 
de mens, waarover wij later zullen spreken, voelt de Schepper en daarom alleen zij een 
levende wezen is. Alle andere objecten, zijn naar hun essentie niet meer, dan robots, die door 
de Schepper geprogrameerd zijn voor het uitvoeren van die of andere functie, welke hoe dan 
ook met de correctie van de ziel van de mens verbonden is.   
 
Alle nieuwgevormde partsoefiem en traptreden bestaan tegelijkertijd met hun vorige 
toestanden. Men kan het met een film vergelijken. Een filmband, dat doorgedraaid is, 
verdween uit ons gezichtsveld, maar het bestaat, a.h.w., in een verstijfde staat. Dus elke 
voorafgaande partsoef stelt een kader van dit filmband voor. De gehele film, vanaf het eerste 
moment en tot het laatste, is zeer veelzijdig, dus er vinden in haar gigantisch grote 
hoeveelheden handelingen plaats, maar allen samen vormen zij, als gevolg van het 
samenvloeien van tegenwoordige, verleden en toekomstige toestanden, één bol, dus een 
gesloten systeem. De onderstaande partsoefiem kunnen invloed uitoefenen op de 
bovenstaande, omdat via hen ontvangen zij licht uit de Oneindige wereld. De partsoef A”B, 
bijvoorbeeld, die licht van de Galgalta ontvangt, dwingt de Galgalta om zich ook te 
veranderen, daar het licht dat via haar doorloopt, al gelijkenissen met de eigenschappen van 
de A”B vertoont, wat ook haar doet veranderen. Vandaar is al de veelvlakkigheid, correlatie, 
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en wederzijdse afhankelijkheid van alle geestelijke processen. De meest laatste wens in de 
malchoet, die tot een besef kwam, dat zij wenst alleen om voor zichzelf te ontvangen en niets 
ervoor terug te geven, heet de echte schepping, of een ziel. Hoewel dat zijn wij nog niet, juist 
dit deel van de malchoet dient precies tot “het stof”, waaruit zal vervolgens de menselijke ziel 
worden gevormd. Al het resterende is geen schepping, maar dient slechts als een secundair 
werktuig ter samenvloeiing van de schepping met de Schepper. Dat zijn de krachten, waarmee 
de Schepper de schepping bestuurt. 
 
Er bestaan slechts twee personages: de Schepper en de schepping, en al het overige – dat is 
het systeem van hun interactie, met behulp waarvan zij elkaar vinden. Niet de partsoefiem zelf 
verrichten handelingen, maar de kabbalisten op een overeenkomende traptrede. Na de voor de 
gegeven partsoef gepaste handelingen te hebben verricht, ziet een kabbalist het licht, welk hij 
kan afstoten en als gevolg daarvan hem naar binnen kan ontvangen. Alle kabbalistische 
boeken, en in het algemeen, alle heilige joodse boeken, verschenen zo: een kabbalist, die 
langs de geestelijke traptreden stijgt, beschrijft zijn geestelijke waarnemingen op papier. De 
gehele wereld A”K gelijkt op de Malchoet Ejn Sof op het niveau sjoresj. De Atsieloet gelijkt 
op de Malchoet op het niveau bchiena alef. Brieja overeenkomt met de bchiena beth van de 
Malchoet, Jetsiera – met de bchiena giemel, en de wereld Asieja gelijkt op de bchiena dalet 
de malchoet. Het licht, dat zich in de Galgalta bevindt, is gelijk aan het or nefesj.  
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37) En nu hebben wij de achtereenvolgende geboorte van partsoefiem de één onder de ander 
uiteengezet, die zich voordoet dankzij de kracht van bietoesj or pniemi oe makief(botsing 
tussen inwendige en omringende lichten), waardoor de masach zo sterk is verzwakt, dat hij 
zijn kracht verliest en keert terug in pe de rosj (samenvalt met pe de rosj naar eigenschappen) 
en zich in zievoeg dehakaa aansluit die voortdurend in masach de rosj plaatsvindt. Dankzij 
deze zievoeg wordt een nieuwe partsoef voortgebracht die als het ware de zoon van de vorige 
is. Zo is A”B het voortbrengsel van de partsoef Kether, Sa”G werd geboren uit de partsoef 
A”B, de partsoef M”A uit Sa”G enz. in alle achtereenvolgende traptreden van de wereld 
Nekoediem en ABieJ”A. Maar nog meer dienen wij aan het licht brengen waarom de hoogte 
van de partsoef A”B reikt slechts tot de bchiena giemel, en niet dalet. Sa”G bereikt slechts de 
bchiena beth. Dus elke volgende partsoef is een traptrede lager dan een vorige. Waarom zijn 
zij niet gelijk aan elkaar?  
 
38) Eerst dient men te begrijpen waarom wordt de partsoef A”B als voortbrengsel van de 
partsoef Kether geacht? Want nadat hij uit de zievoeg voortgebracht werd, die in pe de rosj 
van Galgalta plaatsvond, werd zijn hoogte precies gelijk aan de tien sfirot van de goef van de 
partsoef Galgalta zelf. Wat laat hem toch niet toe om net als vroeger een deel van de partsoef 
Galgalta te blijven, en niet als afzonderlijke partsoef, het voortbrengsel van de eerste? Hier 
dien je te begrijpen, welk gigantisch verschil bestaat er tussen masach de goef en masach de 
rosj. In een partsoef zijn er twee soorten malchoet: de eerste is malchoet miezdaveget, dus 
malchoet, die met het hoge licht interacteert dankzij haar gecorrigeerde intenties – masach. 
De tweede is malchoet mesajemet – malchoet die middels haar scherm beperkt de 
verspreiding van het hoge licht in de tien sfirot de goef van een partsoef. Het verschil tussen 
hen is is groot als het verschil tussen de Schepper en de schepping, omdat malchoet de rosj, 
die met het hoge licht interacteert in een botsende samenvloeiing (zievoeg dehakaa), wordt tot 
Schepper geacht voor een goef van een partsoef. Want het scherm dat in die malchoet is 
opgesteld kaatste het hoge licht niet nadat het in de masach sloeg. Integendeel, door het feit, 
dat het or chozer dat als gevolg daarvan ontstond bekleedde het or jasjar (directe licht), en 10 
sfirot de rosj verschenen, verspreidde het licht zich van boven naar beneden totdat de 10 sfirot 
van het hoge licht de klie van het or chozer bekleedde, en deze klie heet goef, het lichaam van 
partsoef. 
 
Daarom worden masach en malchoet de rosj als Schepper geacht voor de tien sfirot de goef. 
Echter voorlopig is er noet geen beperkende kracht in deze malchoet en haar masach. Dat zal 
zich voordoen dankzij malchoet en masach van het lichaam van partsoef. Toelichting: nadat 
10 sfirot begonnen zich van pe de rosj naar beneden te verspreiden, konden zij slechts de 
malchoet van deze tien sfirot bereiken, omdat de masach die daar is opgesteld, staan het licht 
niet toe om die malchoet te vullen. Daarom beëindigt de partsoef en daar verschijnt de 
bchiena sof, het einde van partsoef. En aangezien de hele kracht van de Beperking 
manifesteert zich juist in deze masach van de malchoet de goef, vindt de onderlinge botsing 
tussen het inwendige en omringende lichten slechts in het scherm van het lichaam van 
partsoef plaats (in de masach de goef – ver.), omdat hij beperkt en stoot het or makief af 
waarbij hij hem niet toelaat om naar binnen partsoef te schijnen. En het is niet masach de rosj 
die beperkt het doorlaten van het licht, want masach de rosj trekt het licht slechts aan en 
bekleedt het licht, maar de beperkende kracht wordt in hem voorlopig in het geheel niet 
vertoond. 
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Zoals wij al hebben gezegd, in elke partsoef zijn er twee schermen. De één in pe de rosj, die 
zegt, dat die geen genieting voor zichzelf zal ontvangen, en daarom stoot hij al het licht van 
zich af. De tweede is masach de goef, die verschijnt samen met in intentie om het licht 
omwille van de Schepper te ontvangen, dus hem in or chozer te bekleden. Deze masach daalt 
af en stijgt samen met het licht wanneer het licht van goef uitgaat. Het eerste scherm is 
onophoudelijk in werking en bevindt zich in de geestelijke wereld. Het tweede scherm bepaalt 
de ligging van klie in de rechte lijn op de schaal van nul tot gmar tiekoen. Beide deze 
schermen zijn niet tegenstrijdig met elkaar. 
 
39) Zoals reeds is gezegd, de onderlinge botsingen van or makief in or pniemi veranderden de 
masach van de beperkende malchoet in de masach van de malchoet, die een zievoeg maakt in 
pe de rosj. De bietoesj or makief verzwakte de kracht van de beperkende masach op de 
manier, dat van alle aviejoet de goef bleven alleen dunne resjiemot over. Deze resjiemot zijn 
gelijk aan de aviejoet van de masach de rosj, wat leidde tot de samenvloeiing van de masach 
de goef met de masach de rosj, waardoor de masach de goef het vermogen verkreeg tot 
dezelfde zievoeg dehakaa, als de masach de rosj. Als gevolg van deze zievoeg ontstond een 
nieuwe partsoef met zijn 10 sfirot op één niveau minder dan de voorafgaande. Bovendien, 
vernieuwde zich in de masach de goef dezelfde resjiemot de aviejoet, die daar oorspronkelijk 
zijn geweest. Vandaar dat het verschil van eigenschappen tussen de masach de goef en 
masach de rosj waarin de masach de goef opgenomen werd opnieuw verscheen. Dit verschil 
van eigenschappen scheidt de masach de goef van de masach de rosj af en brengt hem van de 
masach de rosj uit. Nadat in de masach de goef zijn ware natuur is verschenen kan hij al niet 
meer in pe van de hogere zich bevinden omdat verandering van eigenschappen in het 
geestelijke scheidt objecten  van elkaar. Vandaar dat masach de goef is gedwongen om van 
daar naar beneden af te dalen en nu is hij van de hogere partsoef afgescheiden, want zelfs de 
rosj van de nieuwe partsoef bevindt zich slechts op het niveau van de goef van de hogere 
partsoef, daar hij uit zijn masach de goef is voortgebracht. Dit verschil tussen hen scheidt hen 
in twee verschillende partsoefiem, en aangezien de nieuwe partsoef uit de masach de goef van 
de voorafgaande is ontstaan, verhoudt  hij zich tot de hogere als zoon en als tak ten opzichte 
van wortel. 
 
Resjiemot – dat is het or makief, dat reeds binnen de partsoef geweest was en eruit kwam, 
daarom behoudt het een bijzonder verband met de klie. Op zijn vorige wensen maakte het 
scherm al een zievoeg de hakaa, het ontving reeds het licht, vergewiste zich, dat het alleen de 
taboer bereikte en dat deze weg verkeerde is en hem niet tot de gmar tiekoen kan leiden. Nu, 
wanneer bij hem wederom de wensen zijn opgewekt om het licht omwille van de Schepper te 
ontvangen, kwamen zij een niveau lager. Vandaar, dat ook het licht de nieuwe partsoef 
ontving een graad minder. De eerste en de tweede porties licht worden bij elkaar opgeteld en 
vormen die totale hoeveelheid licht, welke in de Malchoet van de Oneindige wereld is 
binnengekomen. Eigenlijk, dient de Malchoet nu al het licht te ontvangen, dat binnen haar 
vóór de Ts”A is geweest, maar dan met een nieuwe intentie, dus om niet voor zichzelf te 
ontvangen, maar om daardoor een voldoening aan de Schepper te verschaffen, dus de 
Malchoet kan dat middels  masach en or chozer bereiken. De tweede partsoef onderscheidt 
zich van de eerste naar zijn eigenschappen en daarom komt niet uit pe, zoals de voorafgaande, 
maar onder pe, dus hij is, a.h.w., “een hoofd lager”. Zelfs zijn hoofd wordt gezien als goef van 
de voorafgaande partsoef, omdat het uitgaat van het scherm de goef der voorafgaande 
partsoef. De tweede partsoef is helemaal het voortbrengsel van de eerste en takt zich van hem 
af, als een tak van zijn boomstam. Wanneer de eerste masach in pe de rosj het licht afstoot, 
stelt hij zichzelf onafhankelijk op van de gevende. De tweede masach de goef zegt, dat hij 
zelfs omwille van de gastheer kan ontvangen. Hij heeft 5 wensen en elke ervan vult de 
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partsoef voor 20 percent. En resterende wensen blijven niet-gevuld, omdat de masach geen 
geschikte krachten heeft. Bij het ontvangen van het licht naar binnen daalt de tweede masach 
naar beneden. Het or makief blijft met de partsoef wisselwerken, dus het drukt en tracht de 
overgebleven wensen te vullen. De masach de goef kan het niet verdragen: hij stijgt naar 
boven, komt op gelijke hoogte met de masach de rosj te staan, en het licht verlaat de partsoef. 
De verenigde masach maakt een nieuwe zievoeg, als gevolg waarvan ontstaat een nieuwe 
partsoef, één niveau lager dan de vooafgaande en ook anders naar de lichtkwaliteit. Een 
bijzonderheid bestaat daarin dat de partsoef A”B ontstaat niet uit de masach de rosj van de 
Galgalta, maar uit de masach de goef. Hoe kan dat, daar de zievoeg op de bchiena giemel 
vond plaaats in de rosj van de Galgalta? Dat wordt verklaard in ‘TE”S’, deel 3, antwoord 310. 
Terwijl de masach de goef, dus masach van de bchiena dalet in pe de rosj steeg, verenigde hij 
zich met de aviejoet de rosj, die ‘aviejoet van beneden naar boven’ heet, maar de aviejoet van 
de bchiena giemel en niet dalet, omdat de aviejoet van de bchiena dalet is masach de goef, die 
nog nooit van de aviejoet giemel gebruik maakte.  
 
Hier kan men twee basisbegrippen onderscheiden: 
 
Essentie. Het wezen van van deze masach bestaat daarin, dat hij masach de goef is en stijgt in 
rosj, waarbij hij van hem vulling eist. Daarom maakt de masach de goef van de Galgalta 
zievoeg op de bchiena giemel. Wanneer de aard van de gestegen masach gemanifesteerd 
wordt, die masach ‘van boven naar beneden’ heeft, daalt hij terug in goef, maar niet in taboer, 
dus bchiena dalet, maar in chaze – de bchiena giemel, omdat hij niet meer heeft dan in de 
bchiena giemel. Deze bchiena heet niet ‘zoon en voortbrengsel’, maar partsoef A”B pniemi  
(inwendige), dus partsoef A”B die in inwendige lege keliem van de Galgalta verspreidt, 
omdat hij van de zievoeg in rosj van de Galgalta voortgebracht werd. Invoeging. Nadat 
masach de goef in chaze afdaalt, worden resjiemot van de aviejoet ‘van beneden naar boven’ 
opgewekt tijdens het zich bevinden boven in de malchoet de rosj. Het blijkt nu, dat van de 
kant van A”B pniemi is dat masach, die verspreiding van licht beperkt (ha-mesajem) en die 
voortgebracht is van de zievoeg op de aviejoet giemel in pe de rosj van de Galgalta. Echter 
van de kant van de eigenschap ‘invoeging’ is hij masach, die met licht interacteert (ha-
miezdaveget). Vervolgens trekt deze masach opnieuw licht, maakt een zievoeg de hakaa op de 
bchiena giemel, en van de chaze tot pe de Galgalta komt rosj de A”B uit. De pe van A”B 
bevindt zich op het niveau van chaze de Galgalta, terwijl goef van A”B verspreidt zich tot de 
taboer van de Galgalta. Het blijkt nu, dat A”B pniemi verspreidt zich in de keliem de Galgalta, 
en A”B chietson (uitwendige) bekleedt hem van buiten op die manier, dat zelfs zijn rosj zich 
op de plaats van de goef van de Galgalta bevindt. A”B pniemi verspreidt zich van rosj de 
Galgalta dus, bchiena dalet binnen lege keliem van de bchiena dalet, maar bij A”B chietson 
is er absoluut geen verbinding met de bchiena dalet.  
 
Twee verenigde objecten zijn volkomen gelijk naar hun wensen. In de mate, waarmee in de 
masach de aan het egoïsme weerstand biedende kracht aanwezig is, wordt ook een klie in 
dezelfde mate aan de Schepper naar de eigenschappen gelijk, door het licht met de intentie 
omwille van de Schepper te ontvangen. De vergelijking van eigenschappen – dat is 
vergelijking van intenties, maar dat betekent niet, dat beide tot één object veranderen. Zij zijn 
toch twee, maar hun eigenschappen zijn dermate gelijkend, dat op dat moment, naar ons 
mening, geen enkel verschil is. Hoe meer een partsoef ontvangt, des te meer gelijkt hij op de 
Schepper qua intentie en des te minder qua werking. Om met de Schepper gelijkgesteld te 
worden, dient men meer egoïsme te ontwikkelen, opdat men meer zou ontvangen omwille van 
Hem, maar dat zal leiden tot nog groter onderscheid tussen de Schepping en de Schepper naar 
de uitwerking. Wanneer de masach in pe de rosj al het licht juist afstoot, lijkt hij naar de 
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werking, a.h.w., op de Schepper (hij ook ontvangt niet), maar bevindt zich in een grote 
vervreemding van Hem naar de intentie. De methode van zelfbeperking is een verkeerde 
methode. Men hoeft niet te vasten, zich verbodden op te leggen, maar integendeel, men dient 
het egoïsme juist te vergroten, en vervolgens een scherm erop te plaatsen, en werken ermee. 
Dus uit twee bovengenoemde schermen juist het tweede, dus het scherm de goef, kan doen 
uitgaan in het geestelijke. En indien  een scherm alleen in pe de rosj is, dan is de mens als een 
steen, die niets nodig heeft, er vindt bij hem helemaal geen innerlijke beweging plaats. 
Duizenden jaren was het onbegrijpelijk, op welke manier het egoïsme kan leiden tot het 
geestelijke, dat het Scheppingsdoel zelf voorziet een genieting. Een klie ziet niet, wat zich 
buiten hem bevindt. Al onze benamingen: or makief, “drukt van buiten”, “dat nog niet 
binnenkwam”, - dat zijn begrippen, die betrekking hebben op de taal van onze wereld en 
welke voor ons noodzakelijk zijn, om ons tenminste op één of andere manier een geestelijke 
handeling voor te stellen. Maar in werkelijkheid drukt geen enkel licht van buiten en er is 
helemaal geen genot in hem. Het is binnen de mens, dat een klie bestaat, die een genieting zal 
ondervinden, indien dit licht erbinnen zal zijn. Dus, om voldoende trek voor genieting te 
hebben, moet ik mij deze op één of andere manier voorstellen en waarnemen. Het licht is een 
innerlijke reaktie van een klie op één of andere uitwerking, die van de Schepper afkomt, dus 
het licht beantwoordt aan ons weerstand. Alles hangt ervan af, hoe een klie zal reageren op 
deze werking. Alleen or pniemi, dat in een klie binnenkomt, is een maat van gelijkenis aan de 
Schepper. Alle partsoefiem vanaf de Oneindige wereld tot aan onze wereld, ontstonden naar 
één en hetzelfde principe: de lagere is uit de hogere voorgebracht. De mens dient nooit te 
denken, wat zal met hem verder gebeuren. Men moet altijd van het gegeven ogenblik, 
gegeven minuut gebruikmaken en onophoudelijk trachten de diepte in door te dringen. Van 
dit verschijnsel zal het volgende ontstaan, maar men hoeft niet te wachten totdat het aanbreekt 
en ook niet te denken hoe zal het eruitzien. Het uitkomen in de geestelijke wereld hangt juist 
van het innerlijke doordringen in het heden af.  
 
40)Het onderscheid tussen lagere en hogere is daarin besloten, dat elke lagere verschijnt op 
een ander, lager niveau in vergelijking met de vooafgaande. Zoals reeds is gezegd, dit niveau 
wordt bepaald door de dikte (aviejoet) van de masach, die uit vijf bchienot bestaat. In elke 
volgende partsoef ontbreekt de hoogste lichtgraad en de laagste bchiena van de keliem van de 
voorafgaande partsoef. Hoe mindere wens met een scherm ik gebruik, des te lagere kwaliteit 
van het licht ontvang ik in mijn partsoef. De onderlinge botsing van or makief met or pniemi, 
die op de masach, welke hen scheidt, plaatsvindt, draagt bij het verloren gaan van de laatste 
bchiena van de aviejoet van deze masach. Zo, verdwijnt in de partsoef Galgalta de bchiena 
dalet op de manier, dat zelfs de resjiemot ervan niet overblijven. Nadat de masach de goef 
stijgt en samenvloeit met de masach de pe, en ontvangt een zievoeg dehakaa op de aviejoet, 
die in de resjiemot van de masach is overgebleven, verschijnt een partsoef op één niveau 
lager, dus partsoef chochma. Er ontbreekt erin de bchiena dalet van de kant van keliem en het 
licht jechieda. Vanwege de verandering van eigenschappen wordt de partsoef A”B van de 
partsoef Galgalta afgescheiden in een zelfstandige partsoef, maar deze als zijn zoon wordt 
geacht.  
 
Ik kan 20 percent uit vijf porties opeten, en dat betekent, dat ik ontving or jechieda en de 
bchiena dalet. Volgende keer ontstaat een partsoef met een minder licht, dus or chaja en klie 
giemel. Vervolgens – or nesjama en klie beth, daarna een partsoef met or roeach en klie alef 
en als laatste met or nefesj en klie sjoresj. Daarop worden de wensen hernieuwd en op hun 20 
percent ontstaan vijf partsoefiem van de wereld Atsieloet  e.d., totdat alle wensen van de 
Malchoet van de Oneindige wereld gebruikt worden. Alle partsoefiem van vijf werelden 
ontvingen evenveel licht, als het was in de Malchoet van de Oneindige wereld, maar 
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geleidelijk en middels het scherm. En welke portie wij zouden nemen, zij zou beslist uit vijf 
delen bestaan, hoewel zij zeer klein kunnen zijn. Een klie is gecreëerd uit vijf wensen, en het 
is noodzakelijk om een zievoeg dehakaa op elke van hen te verrichten. Als keliem van een 
mens niet gecorrigeerd zijn, dan hoe minder egoïsme hij heeft, des te dicht bij de Schepper is 
hij. Wanneer bij een mens een scherm verschijnt, dan hoe meer zijn egoïsme is, des te beter 
het is, des te dichter bij de Schepper is hij. Alles hangt van de aanwezigheid van het scherm 
af. Om een klie bruikbaar te maken, is het nodig, dat het licht eerst erin binnenkomt, en 
vervolgens volledig verdwijnt. Dan wordt een klie volkomen van de Schepper verwijderd en 
bij een verdere correctie zal hij in staat zijn om zijn keuze te maken en wederom met de 
Schepper samen te vloeien. 
 
Het uitgaan in het geestelijke is alleen mogelijk, indien er een scherm aanwezig is op al je 
wensen. En indien er geen wensen zijn, dan is ook de masach niet nodig. Dus, de mens die 
geen wensen heeft kan in de geestelijke wereld niet uitgaan, daar hij niets te corrigeren heeft. 
De weg langs de geestelijke traptreden verloopt door 3 lijnen (of paden): linkerlijn, rechterlijn 
en middelste lijn. Naarmate de verkrijging van aanvullende porties van het egoïsme, stelt de 
mens er een steeds sterker scherm op. Tussen het scherm en het licht vindt een zievoeg 
dehakaa plaats, als gevolg waarvan  de mens ontvangt een nieuwe portie licht en stijgt op het 
volgende niveau. Indien een mens grote wensen heeft, maar hen weerstand biedende kracht 
(scherm) klein is, dan ontvangt hij het licht volgens zijn scherm en brengt een kleine partsoef 
voort. Vervolgens, wanneer hij in staat zou zijn, om aan een nieuwe portie van het egoïsme 
weerstand te kunnen bieden, zal zijn partsoef worden uitgebreid e.d. tot aan het verkrijgen van 
het scherm op absoluut al zijn wensen. Dat heet gmar tiekoen. Hoe groter de mens is, des te 
meer wensen hij heeft, en des te sterker scherm hij heeft. Daarom heeft zulke mens grote 
bevattingen, daar hij in staat was zijn meest grove wensen te bedwingen. Wensen worden aan 
een mens van boven slechts dan gegeven, wanneer hij erop een correctie zou kunnen 
verzoeken. 
 
De nietige wensen van onze wereld, dus ner dakiek, dermate ons hoofd op hol brengen, 
dermate onze gedachten bezighouden en de baas over ons spelen, dat wij niet weten, wat wij 
ermee moeten doen, hoe ons ervan te bevrijden. Heel ons leven is verbonden met een 
zoektocht naar het opvullen van deze dierlijke wensen. Het egoïsme zelf kan men niet 
vernietigen, men kan alleen schermen van twee typen erop te stellen: aanvankelijk niet voor 
zichzelf te ontvangen, en vervolgens te ontvangen omwille van de Schepper. Een zievoeg 
dehakaa doet zich in rosj voor, dus er wordt een berekening gemaakt, hoeveel kan ik 
ontvangen omwille van de Schepper. Na de berekening vindt het ontvangen van het licht in de 
goef vanaf pe tot aan de taboer. Taboer – dat is de grens van het ontvangen met de intentie 
omwille van de Schepper. Het licht, dat de klie niet kon ontvangen, dus or makief, zegt, dat 
men dient nog meer te ontvangen, want anders kan men het scheppingsdoel niet tot vervulling 
brengen.  Maar een klie weet, dat meer te ontvangen omwille van de Schepper hij niet in staat 
is, dat indien hij het nog een beetje ontvangt, zal het al voor zijn eigen genieting zijn. Er is 
geen andere uitweg, dan door deze toestand te verlaten, dus al het ontvangen licht uit te 
storten. Een klie begrijpt, dat indien hij in het vervolg wel zou kunnen ontvangen, dan zal het 
zeker niet die hoeveelheid zijn, welke hij nu ontving, maar minder en met mindere kracht van 
de masach.  
 
De masach verzwakt, stijgt in pe de rosj samen met dezelfde resjiemot, die hij van 4 lichten in 
4 keliem ontving. De aviejoet dalet was verloren in de taboer na bietoesj or makief in de 
masach, daarom kan een klie in het vervolg geen or jechieda ontvangen. En voor de 
resterende niveau van de aviejoet hij maakte nog geen beperkingen, vandaar, dat hij nog niet 
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weet, wat hij wel kan ontvangen en wat niet. Maar nu, wanneer de masach staat in pe de rosj, 
de klie voelt, dat hij kan toch nog meer ontvangen. Dan worden in hem alle resjiemot 
opgewekt, en hij probeert te ontvangen op de bchiena giemel. De masach daalt naar de chaze, 
maakt daar zievoeg de hakaa, en zo ontstaat een nieuwe partsoef A”B. Maar alle resjiemot 
van de partsoef A”B komen van goef de Galgalta. Wat is het verschil tussen deze twee 
begrippen: scherm en Beperking, masach en Tsiemstoem? Beperking betekent, dat men het 
ontvangen überhaupt weigert. Scherm hebben betekent, dat een deel ontvangt, en een deel 
afstoot. (Baruch Ashlag gaf een volgende voorbeeld: een dronkelap terwijl hij naar een feestje 
ging, dronk zich lazarus totdat hij zijn hoofd verloor en bleef op straat liggen, en zelfs zijn 
vrouw wilde hem dan niet in huis binnenlaten komen. Nadat hij van zijn schande genoeg had, 
besloot de man om überhaupt niet op feestjes te verschijnen, daar hij geen beheersing had. Zo 
deed hij dan. Na een tijdje besloot hij, dat hij  feestaangelegenheden wel zou kunnen bijwonen 
en zich een halfglasje wijn permitteren. Want een zulke hoeveelheid zou hem geen kwaad 
doen. Zo deed hij ook. De conclusie: beperking betekent, om helemaal niet op feestjes te 
verschijnen, en scherm betekent dat hij gaat naar een feestje en zelf beslist om een kleine 
hoeveelheid te ontvangen – vert.).  
 
De resjiemot zijn in twee typen verdeeld: de eerste type – dat is resjiemo de hietlabsjoet, dus 
herinneringen, met welke genietingen was ik gevuld. Het tweede type – resjiemo de aviejoet, 
dus herinneringen aan: middels welke wensen deed ik dat, welke schermkracht zowel naar 
taaiheid, als naar dikte ik erbij gebruikte. De wens om te ontvangen in de klie is door de 
Schepper geschapen. De wens om weg te geven ontving hij van de Schepper. Op welke wijze 
kan hij nu gebruikmaken van deze twee tegengestelde wensen? Voor alles, een klie berekent 
welke grootte van “de wens om te geven” hij heeft, om aan zijn ware wens om te ontvangen 
weerstand te bieden. Laten wij stellen, dat ik een wens om weg te geven heb voor 20 percent. 
Dat heet taaiheid van het scherm. Dat betekent, dat aan mijn wens om te genieten ik 
weerstand kan bieden voor 20 percent. Dus in deze 20 percent kan ik licht ontvangen, omdat 
in hen ontvang ik niet voor mijzelf, maar omwille van de Schepper. Zoals een moeder 
genieting ontvangt uit het feit, dat haar kind geniet, zo ook de Schepper voldoening ontvangt 
uit het feit dat ik geniet. Echter alle resterende wensen, die niet onder deze 20 percent vallen, 
blijven leeg en ik werk met hen niet. Wat is Kabbala? Eerste nemen wij onze innerlijke 
wensen, verdelen ze in kleine cellen, vectoren en bouwen verscheidene grafieken op. Dat is de 
innerlijke psychologie van de mens, dus niet als een wezen van onze wereld, maar een mens 
als een zekere substantie, door de Schepper geschapen, met al de krachten, die de Schepper 
hem gaf. Vervolgens wordt bestudeerd, hoe middels deze krachten de mens bevat de 
Schepper. Dat is een beknopte verklaring van wat is de Kabbala. Men hoeft niet te kijken 
ernaar, als naar een zekere mistieke leer over geheime, bovennatuurlijke krachten, die zich 
buiten de grenzen van het heelal bevinden. De basisgedachte van de Kabbala is daarin 
besloten, dat naarmate de anti-egoïstische krachten zich ophopen, kan men nemen een zekere 
portie egoïsme en werken ermee in de andere richting. Het scherm, dat in pe de rosj stond, 
wenste aanvankelijk niets te ontvangen, maar vervolgens begon het te berekenen, hoeveel het 
omwille van de Schepper zou kunnen ontvangen. Dat is nog grotere inspanning, dan helemaal 
niets voor zichzelf te ontvangen. Als gevolg daarvan het scherm, dat in pe de rosj staat, wordt 
in twee schermen verdeeld. Het ene zegt, dat ik wens niets voor mijzelf te ontvangen. Dat is 
een volledige weerkaatsing van het licht, de  “onaanvaardbaarheid” ervan - de handhaving 
van de Ts”A. Het tweede scherm, dat voorlopig niet werkt, staat daar ook. Nadat ik aan de eis 
van de Ts”A voldeed, begin ik te proberen iets van het licht omwille van de Schepper te 
ontvangen. 
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41)Na de vorming van de partsoef A”B, vond een onderlinge botsing van or makief met or 
pniemi op de masach de goef van de A”B, die een aviejoet giemel heeft. Deze botsing draagt 
bij het verloren gaan van de laatste bchiena van de resjiemo van de masach. De masach stijgt 
in pe de rosj en maakt daar een zievoeg dehakaa alleen op de aviejoet van de bchiena beth. En 
op deze zievoeg komen 10 sfirot op het niveau biena uit, dus de partsoef Sa”G van de wereld 
Adam Kadmon, die geen keliem Z”A en malchoet heeft alsmede geen lichten jechieda en 
chaja. 
 
Wanneer de partsoef Sa”G zich in rosj en goef verspreidt, vindt bietoesj or makief plaats op 
zijn masach de goef en het verlies van de laatste bchiena de aviejoet van de masach, dus de 
bchiena beth. De masach met resjiemot de aviejoet vanaf bchiena alef en erboven stijgt in pe 
de rosj, maakt daar een zievoeg op de bchiena alef, en er komen 10 sfirot op het niveau 
tieferet, dus Z”A, uit. In deze partsoef ontbreken keliem biena, Z”A en malchoet alsmede de 
lichten jechieda, chaja en nesjama. Bestaan er in Sa”G wensen van de bchiena dalet, en 
maakt hij een beperking erop en op de wensen van de bchiena giemel? Of in A”B – bestaan er 
in hem wensen van de bchiena dalet en maakt hij een beperking erop? Deze wensen zijn er bij 
allen, maar wij spreken slechts over de wens om te ontvangen, en zonder deze is er geen 
sprake van schepping. Echter ten aanzien van zielen was er een vrees, dat zij zouden gaan 
‘stelen’ – dat zij voor zichzelf zouden gaan ontvangen. En daarom vond de correctie plaats, 
die komt erop neer, dat men niets ziet. Nu zullen wij de uitspraak begrijpen: “De hele aarde is 
vol van Zijn Glorie”, dus iedereen dient Zijn bestaan te gaan voelen. Maar waarom nemen wij 
dat in werkelijkheid dan niet waar? Omdat van de kant van de Schepper is ““De hele aarde 
vol van Zijn Glorie”, maar om te voorkomen dat schepselen voor zichzelf zouden ontvangen, 
vond een verhulling plaats. Daarom heeft de mens geen streven naar het geestelijke, omdat hij 
ziet in hem geen genietingen.  
 
In het ‘Voorwoord bij TE”S” is geschreven, dat indien beloning en bestraffing evident zouden 
zijn, zodat degene die het verboden voedsel eet terstond zou stikken, wie zou dan nog het 
verboden voedsel nuttigen? En omgekeerd, indien tijdens omhulling in een gebedskleed een 
mens een gigantische genieting zou voelen, dan zou hij hem nooit uitdoen. Daarom, hadden 
zij een genieting van het geestelijke ondervonden, dan zouden zij hem terstond voor zichzelf 
wensen te ontvangen. Voor het egoïsme bestaat slechts één wet: “Minder werken, meer 
ontvangen”, behalve dat weet het niets meer. Wat kan men dan doen, als wij niets zien en niet 
ontvangen? – Dat wat de Schepper ons zegt: “Ik geef jullie onbaatzuchtig, ook jullie geeft 
onbaatzuchtig”. Wij dienen dezelfde traptrede te bereiken, om zonder enige beloning te 
geven. Daarom vond een tiekoen (correctie) plaats, opdat wij niets zouden zien en niet zouden 
‘stelen’. In de Talmoed (traktaat “Sanhedrin”) is geschreven dat “Adam haRiesjon” (de Eerste 
mens) dief was”. Dief, omdat hij van het domein van de Enige in zijn eigen domein uitbrengt. 
Aanvankelijk bestond slechts het domein van de Enige, dus alles wat Adam haRiesjon deed 
was omwille van het geven, en niets omwille van zijn eigen voordeel. Maar nadat hij het 
geweldige licht zag, kon hij niet met de intentie omwille van het geven ontvangen en ontving 
egoïstisch voor zichzelf. Dat heet dat hij ‘van het domein van de Enige in zijn eigen domein 
uitbrengt’ en daarom heet hij dief. Om dat niet meer te laten gebeuren vond de correctie in 
zielen plaats, zodat zij niets zien. De mens moet niet om bevatting en geestelijke hoogten 
verzoeken, maar slechts om keliem om te zien. Om een partsoef naam te geven is niet nodig 
om te zeggen, dat er een zievoeg plaatsvindt op één of andere bchiena. Het is afdoende, om 
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zijn getalwaarde (gematria) aan te geven om te weten, wat hij kwalitatief voor stelt. Joed-hej-
vav-hej is het skelet van elke klie (wellicht ten overvloede herhalen wij, dat deze naam wordt 
uitgesproken als “joed-kej-vav-kej” – vert.). De Malchoet van de Oneindige wereld, en het 
gehele Heelal in het algemeen, bestaat uit dit skelet. De hoeveelheid vlees echter op dat 
skelet, dus het gebruik van de wens met een correcte intentie, is gelijk aan het licht, dat de 
partsoef ontvangt. De getalwaarde zegt én over de hoeveelheid, én over de kwaliteit van dit 
licht in de partsoef. 
 
De partsoef Galgalta overeenkomt met de gehele Malchoet van de Oneindige wereld en hij 
heeft het grootste scherm in het gehele Heelal.  Indien de Galgalta ontving het maximum van 
wat hij  kon ontvangen omwille van de Schepper, rest er dan nog plaats voor een nog één of 
andere partsoef?  Wat kan de A”B er toevoegen aan datgene, wat de Galgalta nog niet 
ontving? Het blijkt nu, dat ook de A”B overeenkomt met de Malchoet van de Oneindige 
wereld en dat hij het licht in zich kan ontvangen, welk de Galgalta niet in staat was te 
ontvangen. Het scherm in de volgende partsoef is zwakker, het komt in interactie met het licht 
van andere kwaliteit, veel mindere, dan de Galgalta, daarom juist kan de A”B een aanvullende 
portie licht ontvangen. In het algemeen, elke volgende partsoef ontvangt licht van steeds 
lagere kwaliteit. Elke nieuwe partsoef is een volkomen nieuwe toestand. De A”B put zijn 
wensen uit de sof van de Galgalta, dus hij werkt met zulke wensen, waarmee de vorige 
partsoef niet kon werken.  Omdat de Galgalta wenste het or jechieda te ontvangen, terwijl 
A”B slechts or chaja. Wanneer in de Oneindige wereld de Malchoet al het licht afstoot, heet 
zij dalet de aviejoet en dalet de hietlabsjoet. Dat betekent, dat er in haar resjiemot van het 
gehele licht van de Oneindigheid zijn gebleven. De Galgalta begint met deze resjiemot te 
werken, maakt een zievoeg dehakaa op dalet/dalet (dalet de aviejoet en dalet de hietlabsjoet – 
vert.) en ontvangt het overeenkomende licht. Wanneer een bietoesj pniem oe makief 
plaatsvindt, blijft dalet de hietlabsjoet en giemel de aviejoet over. Dalet de aviejoet verdwijnt 
daarom, omdat de partsoef een beslissing neemt om ermee niet meer te werken, heft hem zelf 
op.  
 
Er bestaat een omgekeerde afhankelijkheid tussen klie en licht. Hoe kleiner een klie, des te 
dichter is hij qua eigenschappen bij het licht. Laten wij zeggen, dat ik vijf egoïstische wensen 
heb: van de meest dunne tot de meest grove. Mijn meest dunne wens bevindt zich het dichtst 
van allen bij de Schepper, en de meest grove – verder dan allen. De malchoet heeft vijf 
wensen: sjoresj, alef, beth, giemel en dalet. Om precies te zijn zijn dat vijf stadia van de 
ontwikkeling van één en dezelfde wens om te ontvangen. Sjoresj – dat is de meest dunne, de 
meest verheven wens, vandaar, dat zij zich ook het dichtst van allen bij de Schepper bevindt. 
Maar wanneer dezelfde malchoet plaatst boven haar egoïstische wens een scherm, dan de wet, 
die zegt, dat de meest dunne wens het dichtst bij Schepper zich bevindt, gehandhaaft wordt. 
Bovendien, er wordt erop nog opgelegd de intentie om omwille van de Schepper te 
ontvangen. En juist deze intentie geeft de mogelijkheid om meer licht te ontvangen, dan wat 
zulke kleine wens, naar het schijnt, recht op zou mogen hebben. De malchoet met een masach 
“aantrekt” het licht, maar wie ontvangt is niet zij maar de kether, dus het meest dunne, het 
meest verheven deel van de klie. De basiselementen van het gehele Heelal zijn: het licht, dat 
direkt van de Schepper uitgaat; de wens zich te vergenoegen, die door de Schepper werd door 
het licht geschapen; scherm, dat ontstond als een reaktie van de Schepping (dus de wens om 
voor zichzelf te ontvangen) op het ontvangen licht. De Kabbala bestudeert deze elementen in 
verschillende toestanden. De harmonische overeenkomst tussen het scherm, licht en wens is 
een ziel en juist deze harmonie legt haar wetmatigheden aan alle uitwendige objecten op: 
malachiem (“engelen”), levoesjiem (let. bekledingen – vert.) en materiële objecten.  
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Elke partsoef vult de Malchoet van de Oneindige wereld en op die manier dekken de 
partsoefiem haar meest centrale punt van het licht af. En het centrale punt – dat zijn wij. Dus, 
alle werelden, alle partsoefiem ten aanzien van ons zijn obstakel vormende schermen. Aan de 
ene kant zeggen wij, dat alle werelden waren gevormd, naar het schijnt, volgens het principe 
“van boven naar beneden”, dus toen de mens nog niet geweest was. De werelden – dat is de 
mate van het verhullen van de Schepper. De Galgalta verhult de lagere van de Schepper voor 
20 percent. De A”B ziet de Schepper slechts voor 80 percent. Maar voor hem zijn deze 80 
percent de Schepper Zelf, dus voor hem vormen zij alle 100 percent. En zo voort, totdat vijf 
werelden (die uit vijf partsoefiem bestaan, waar elke partsoef, op zijn beurt, uit vijf sfirot 
bestaat) verhullen het licht van de Schepper middels 125 schermen van ons volledig. Het licht 
bereikt onze wereld überhaupt niet. Daarom bevinden wij ons achter het scherm, dus wij zien 
en voelen de Schepper niet. Aan de andere kant, wanneer de mens van beneden naar boven 
stijgt en het niveau van één of andere partsoef bereikt, dan stelt hij een scherm op, welk gelijk 
is aan het scherm van de betreffende partsoef. Juist daarmee doet hij de verhulling van de 
Schepper op dit niveau teniet. Door zich op de volgende traptrede te verheffen, annuleert de 
mens middels zijn scherm het wegstoppen van deze traptrede, bevat de Schepper op dit 
niveau, e.d. En wanneer hij alle filters weg zal nemen, zal hij alle traptreden, die ons van de 
Schepper scheiden, volkomen bevatten. De werelden zijn gecreëerd, opdat wij zullen leren 
hoe in elke situatie te handelen. Dus, de verhulling van de Schepper vindt van boven naar 
beneden plaats, en de onthulling – van beneden naar boven. De traptreden, waarlangs de ziel 
opklimt, zullen daarna, a.h.w. verdwijnen. 
 
De volgende (lagere) partsoef weet over de voorafgaande en begrijpt, dat hij niet in staat is 
om evenveel licht in zich te ontvangen, als de voorafgaande. Toch, om de volgende partsoef 
van het licht te voorzien, dient elke bovenstaande partsoef zich met een verzoek om licht te 
wenden tot zijn bovenstaande partsoef. Zulk verzoek heet MA”N. Immers elke nieuwe 
partsoef – dat is een principieel nieuwe wens, die na de Ts”A nog nooit met licht werd 
opgevuld. Daarom leidt elke nieuwe partsoef tot een nieuwe bevatting, die qua kwaliteit en 
kwantiteit veel groter is dan de  voorafgaande. Het licht, dat elke volgende partsoef ontvangt, 
komt bij hem via de voorafgaande partsoef, daarbij zijn alle partsoefiem, waarlangs het 
doorloopt hun aandeel eraan ontvangen. Dit aandeel onmetelijk hoger is dan de portie licht, 
welk de laatste in deze ketting zal ontvangen. Alleen de Galgalta ontvangt het licht direct uit 
de Oneindige wereld. Alle onze handelingen zijn gebaseerd op onze wensen. Het verstand 
speelt erbij slechts een secundaire rol. Het verstand beseft slechts datgene, wat in 
waarnemingen binnenkomt, het berekent, a.h.w., analyseert ze. Hoe breider, dieper de 
waarnemingen, des te groter verstand nodig is voor hen bewerking. Indien wij een mens 
nemen, die zich met de Kabbala bezighoudt en welke mens één of ander innerlijk werk 
verricht, dan hoe dieper dat werk is, des te flexibel, preciezer het verstand dient te zijn. Dat is 
nodig, om zijn waarnemingen duidelijker tedifferentiëren, analyseren en dienovereenkomstige 
conclusies te trekken. Maar het verstand blijft altijd slechts een hulpgereedschap van de wens. 
Het verstand is nodig alleen voor het bereiken van het gewenste. Wij wensen allemaal om te 
genieten, en het verstand helpt ons dat te vereiken. Indien de mens wenst zich met 
wetenschappelijke zoektochten te vergenoegen, dan helpt hem zijn verstand juist in deze 
richting. Maar de mens meent, dat hij alleen door het verstand leeft, en dat daarom hij boven 
alle wezens staat. Maar in feite, is hij net zo’n dier, als alle andere. 
 
42) Laten wij ons duidelijk maken de zin van het achereenvolgende neerdalen van de 
traptreden tijdens de verspreiding van de partsoefiem één achter elkaar als gevolg van bietoesj 
or makief en or pniemi, die aan elke partsoef bestuurt en bijdraagt aan het teloorgaan van de 
laatste bchiena de resjiemo de aviejoet, die zich daar bevindt. De resjiemot, welke na de 
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verdunning van de masach overblijven, zijn in twee typen verdeeld: resjiemo de aviejoet en 
resjiemo de hietlabsjoet. Zo, na de verzwakking van de masach van de partsoef Galgalta, 
bleef resjiemo de aviejoet van de bchiena giemel over, en resjiemo de hietlabsjoet van de 
bchiena dalet was niet veranderd. Resjiemo de hietlabsjoet is een zeer dunne deel van 
resjiemo, dat geen aviejoet heeft, die voldoende is om zievoeg dehakaa met licht te maken. 
Gelijk de Galgalta verliest elke partsoef slechts de laatste resjiemo de aviejoet bij de 
verzwakking van masach, maar niet resjiemo de hietlabsjoet. Wij hebben geleerd, dat er 
bestaat een omgekeerde afhankelijkheid tussen licht en vat, en hier zijn er twee stelregels:  
 

1. “Lefoem tsara agra” – dus, beloning is naar verdiensten (lijden), ofwel een grootte van 
het aan de mens onthulde licht hangt af van een grootte van inspanningen die hij 
levert.  

2. Het licht wenst in de meest lichte klie binnen te komen. ‘Lichte’ klie is een klie, die 
niets wenst te ontvangen. ‘Grove’ klie is een klie die wenst te nemen. Een voorbeeld: 
tijdens een gebed is voor een mens die in een gebedskleed omhuld is en die 
gebedsriemen aan heeft is gemakkelijker om met de intentie van het geven te werken, 
hij wenst niets te ontvangen, maar slechts het Voorschrift te vervullen. Echter tijdens 
het leren is het moeilijker om de intentie omwille van het geven te leveren, nog 
zwaarder is het bij het nuttigen van een gezinsmaaltijd. En des te moeilijker is het om 
de intentie van het geven tijdens het werk te leveren.  

 
Maar in overeenkomst met de eerste regel hoe groter de belemmeringen zijn die een mens kan 
overwinnen, hoe groter licht zal hij ontvangen. Daarom, als een mens met handel zich bezig 
kan houden met de intentie omwille van de Schepper, dan is hij ongetwijfeld een hoge 
traptrede waardig. Over een zulke mens zegt men: “Hoe diep is zijn studie en hoe groot is de 
kracht van zijn gebed?”. Hieruit vloeit de tweede stelregel voort: een hogere traptrede 
overeenkomt met een lichtere klie hoewel het daar gemakkelijker is om zich omwille van de 
Schepper in te stellen. Aan de andere kant, een hoogte van een traptrede wordt bepaald door 
zijn meest gecorrigeerde eigenschap en via hem gaat het licht op een lagere traptrede uit. Dus 
resjiemo de aviejoet is gebrek, de wens om te ontvangen. Maar men mag niet vergeten, dat in 
het geestelijke terwijl men over de wens om te ontvangen spreekt, bedoelt men de wens MET 
MASACH. Daarom resjiemo de aviejoet betekent, dat bij hem een herinnering is 
overgebleven hoeveel hij omwille van het geven kan ontvangen, dus de voorgaande kracht 
van het weerstand bieden is bij hem verdwenen, maar zijn lichtste klie, ofwel klie de kether, 
kan niet verdwijnen onder uitwerking van het omringende licht, daar bij hem geen aviejoet is. 
Daarom blijft in hem resjiemo over van het licht dat daar was, die dan resjiemo de hietlabsjoet 
heet.  
 
Van de aanwezigheid van het licht blijft altijd resjiemo over. Laten wij twee begrippen 
uiteenzetten: 1) licht komt van de kant van gever; 2) aviejoet en masach komen van de kant 
van ontvanger. Datgene, wat komt van de kant van gever, laat herinneringen over, en datgene, 
wat komt van de kant van ontvanger, komt een verweer tegen en verdwijnt. (Baruch Ashlag 
geeft een zulk voorbeeld: “Ik kwam eens in een recreatieplaats voor ouderen. Ik zie dat zij 
zitten en wegdommelen, waarbij zij nergens aandacht op schenken. Het is daarover gezegd: 
“dagen waarin geen hartstocht is”. Ik naderde één van hen en begon met hem te praten. Eerst 
vroeg ik hem waar hij vandaan komt, vervolgens waarmee hij zijn kost verdiende, en zo hem 
ik hem aan het praten gezet totdat hij over zijn vroegere bezigheden begon te vertellen. 
Geleidelijk aan werd hij steeds heter en voller van leven terwijl hij zich over zijn vorige 
verworvenheden herinnerde en allerlei gebeurtenissen die hij doormaakte, dus in de taal van 
de Kabbala uitgedrukt werden in hem resjiemot van vroegere genietingen opgewekt. Aan het 

 84



einde van het gesprek vroeg ik hem: “Zou je daar terug naar willen keren om opnieuw langs 
steden te reizen en te handelen zoals vroeger?”. Op hetzelfde moment doofden zijn ogen uit 
omdat hij herinnerde zich aan zijn huidige situatie dat bij hem die krachten zijn er niet meer”. 
Wij zien, dat resjiemo van een genieting is bij die mens overgebleven, maar de krachten zijn 
er niet meer. De conclusie: aviejoet is bij hem verdwenen, dus hij kan omwille van het geven 
niet ontvangen, maar resjiemo de hietlabsjoet – herinnering hoe een genieting in klie (wens) 
omhuld werd, is overgebleven. Maar hij kan tot vroegere genietingen niet meer terugkeren, 
omdat bij hem daarvoor geen scherm is.  
 
43)Het verdwijnen van resjiemo de hietlabsjoet in elke laatste traptrede die in masach 
overblijft, leidt tot vorming in rosj van elke partsoef van twee traptreden: zachar en nekeva 
(“mannelijk” en “vrouwelijk” beginsel) vanaf A”B de A”K, en tevens in Sa”G, M”A, Bo”N 
en in alle partsoefiem van de wereld Atsieloet. In het scherm van de partsoef A”B bestaat een 
resjiemo de aviejoet van de bchiena giemel, die 10 sfirot van het weerkaatste licht doet stijgen 
slechts tot het niveau van chochma. Maar resjiemo de hietlabsjoet van de bchiena dalet, die 
daar is overgebleven, die niet in staat is om een zievoeg met het hoge licht te maken wegens 
zijn zachoet (let. zuiverheid – het ontbreken van de wens om te ontvangen, maar wel 
wensende om op de Schepper te gelijken), ontvangt nu de kracht om een zievoeg de hakaa te 
maken met het hoge licht terwijl deze resjiemo in zich resjiemo de aviejoet invoegt en wordt 
daarmee één gemeenschappelijke resjiemo. Dan vindt een zievoeg dehakaa met or eljon 
plaats, en als gevolg ervan verschijnt een partsoef, wiens niveau nadert dat van de kether daar 
in hem resjiemo de hietlabsjoet van de bchiena dalet aanwezig is. En deze samenvloeiing heet 
de invoeging van nekeva in zachar omdat resjiemo de avjejoet giemel ‘nekeva’ heet daar die 
bepaald wordt door de eigenschap van aviejoet (waarneming van de wens om te ontvangen – 
vert.). Terwijl resjiemo de hietlabsjoet van de bchiena dalet heet ‘zachar’ omdat die met een 
hogere toestand overeenkomt en geen aviejoet heeft. Resjiemo de zachar zelf kan geen 
zievoeg maken. Zievoeg de nekeva is een zievoeg, die het niveau van de voortbrengbare 
partsoef bepaalt, de hoeveelheid en kwaliteit licht, die in partsoef daadwerkelijk binnen zullen 
komen.  
 
Zievoeg de zachar geeft aan de voortbrengbare partsoef een zekere aanvullende straling door 
herinneringen aan zijn voorafgaande toestand, dus aan een voorafgaande partsoef. Een zulke 
interactie van zachar en nekeva begint met de partsoef A”B. Vandaar, dat vanaf de A”B alle 
partsoefiem bestaan uit twee hoofden (rosjiem) en twee zievoegiem. Er bestaat een regel: een 
hogere traptrede ten aanzien van een lagere traptrede heet volmaaktheid (sjlemoet). Zachar 
heet volmaaktheid omdat het een resjiemo van licht is en er is geen gebrek aan. 
 
44) Er bestaat tevens een invoeging van zachar in nekeva. Dat betekent, dat resjiemo de 
hietlabsjoet verenigt zich met resjiemo de aviejoet. In dit gaval vindt zievoeg plaats slechts op 
het niveau van nekeva, dus op de bchiena giemel (chochma), die HaVaJ”A de A”B heet. Er 
bestaan ‘hoge’ en ‘lage’ zievoegiem. Een hoge zievoeg overeenkomt met invoeging van 
nekeva in zachar. Als gevolg van deze zievoeg ontstaat een partsoef wiens niveau nadert het 
niveau van kether. Een lage zievoeg overeenkomt met invoeging van zachar in nekeva. Deze 
zievoeg leidt tot het vormen van een partsoef wiens niveau is slechts chochma. De aviejoet die 
met het niveau zachar overeenkomt, is niet zijn eigen aviejoet, zoals reeds gezegd werd, deze 
aviejoet verkreeg zachar door zijn ‘invoeging’, door wisselwerking met nekeva. Daarom is 
deze aviejoet slechts voldoende voor het vormen van 10 sfirot van beneden naar boven, en dat 
heet rosj, maar niet voor verspreiding van boven naar beneden dat goef vormt – dat zijn echte 
vaten. Goef van een partsoef wordt gevormd slechts middels het niveau van nekeva, die haar 
eigen aviejoet heeft. daarom noemen wij een partsoef volgens het niveau van nekeva, in dit 
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geval – A”B. Het voornaamste deel van een partsoef is goef, dus dat deel van hem, waar het 
ontvangen van licht in vaten plaatsvindt.  
 
45) Zoals twee niveaus ontstonden, zachar en nekeva in rosj van de partoef A”B, zo ontstaan 
deze partsoefiem ook in de partsoef Sa”G. Het enige verschil is, dat daar het niveau van 
zachar ongeveer van chochma is, omdat hij ontstaat als gevolg van zievoeg op invoeging in de 
resjiemo giemel de hietlabsjoet (chochma) van de aviejoet beth (biena). Terwijl het niveau bij 
Sa”G is pure biena die aviejoet beth heeft. In het geval van Sa”G heet de partsoef eveneens 
volgens het niveau van nekeva, dus ‘biena’, omdat het niveau van zachar heeft slechts rosj 
zonder goef. De zachar van de partsoef M”A van de wereld A”K heeft het niveau dat het 
niveau van biena nadert en heet IeSjSoe”T, omdat hij ontstaat als gevolg van wisselwerking 
tussen resjiemo beth de hietlabsjoet en resjiemo alef de aviejoet. De nekeva van deze partsoef 
heeft het niveau Z”A, omdat zij slechts alef de aviejoet heeft. Naar hetzelfde principe zijn ook 
alle overige partsoefiem van de wereld A”K opgebouwd. (IeSjSoe”T heet Va”K de biena en 
de hoge Av”I – Abba ve Iema – heet Ga”R de biena – maar daarover verder). 
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Taamiem - Nekoedot - Tagien - Otiejot  
 
 

Pagina 46 t/m 49 
 
 
  46) Zoals boven reeds is gezegd, als gevolg van de bietoesj or makief in de masach de goef, 
verzwakt de masach, stijgt ophoog totdat hij zich met de masach de rosj verenigt en wordt 
met hem tot één geheel. Vervolgens voegt deze masach zich tot hem in een zievoeg dehakaa 
als gevolg waarvan een nieuwe partsoef uitkomt in overeenstemming met de aviejoet die in 
zijn resjiemot beschikbaar is. Laten wij de vier soorten lichten TANT”A uiteenzetten 
(taamiem, nekoedot, tagien en otiejot – het laatste woord wordt in het Hebreeuws met de letter 
‘alef’ geschreven, zodat de afkorting TaNT”A met de klinker ‘a’ wordt uitgesproken – vert.), 
die ontstaan als gevolg van bietoesj van or makief en het stijgen van de masach in pe de rosj. 
Echter, de masach verliest zijn kracht niet in één keer, dat gebeurt naar een bepaalde 
volgorde: aanvankelijk maakt de masach zich los van de bchiena dalet, vervolgens verliest hij 
de bchiena giemel, daarna verdwijnt de bchiena beth, dan – alef en sjoresj, totdat de masach 
zich volledig van alle aviejoet ontdoet en tot één geheel met de masach de rosj wordt. Het 
hoge licht houdt geen ogenblik op om te schijnen, het zet voort met masach te interacteren 
ongeacht in welke toestand die zich zou bevinden in het proces van zijn verzwakking.  
 
De egoïstische wens, die de Ts”A uitvoerde, wenst nu om alleen in altruïstische modus te 
werken en zich te vergenoegen van het ontvangen omwille van de Schepper. Maar 
aanvankelijk ontvangt zij slechts 20 percent, en vervolgens ontdoet zich geleidelijk van het 
licht, daar als gevolg van de bietoesj or makief in or pniemi zij niet in staat is om meer te 
ontvangen. In feite komt het licht nergens binnen en gaat nergens van uit. Het licht bevindt 
zich onophoudelijk binnen een vat (klie). Alles hangt er van af of een vat in staat is het licht 
binnen zichzelf waar te nemen of niet. Zo ook wij zijn gevuld met licht, maar voelen Hem niet 
wegens het ontbreken van een passende correctie, dus het scherm. Indien wij beginnen ons te 
corrigeren, dus een scherm op ons egoïsme te verkrijgen, dan zullen wij de Schepper 
waarnemen en Zijn licht. Nu, nadat een beslissing over de uitstorting van het licht al gevallen 
is, begint de malchoet, die de Schepper wenst te voelen en te onthullen, haar innerlijke 
waarnemingen te veranderen. Het hoge licht houdt zelfs niet voor een moment op te schijnen, 
maar doet non-stop zievoegiem met de masach in elke van zijn toestanden tijdens zijn stijgen.  
 
47)Wanneer masach de goef steeg van de taboer één traptrede hoger, dus van de malchoet de 
goef in de Z”A de goef, vond in de masach de rosj een tussentijdse zievoeg dehakaa plaats, als 
gevolg waarvan ontstond een tussentijdse partsoef op het niveau chochma. Vervolgens gaat de 
masach de goef door met het stijgen. Van de Z”A de goef stijgt hij in de biena de goef. Op dat 
moment in de masach de rosj vindt een volgende tussentijdse zievoeg de hakaa plaats, die 
leidt tot een vorming van een partsoef met het niveau biena, e.d. Er zijn vier van zulke 
tussentijdse zievoegiem bij het overgaan van de ene partsoef naar de andere (van de Galgalta 
tot de A”B, bijvoorbeeld). Als gevolg van deze zievoegiem ontstaan er vier tussentijdse 
partsoefiem: chochma de Galgalta, biena de Galgalta, Z”A de Galgalta en malchoet de 
Galgalta. Dus, wij hebben ons duidelijk gemaakt, dat ook de tweede partsoef A”B ontstaat 
middels 4 zievoegiem, die zich geleidelijk één achter elkaar voordoen tijdens de verzwakking 
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van de masach en zijn stijging naar boven tot de volledige samenvloeiing met de masach de 
rosj. Bij het  overgaan van A”B tot Sa”G, en, überhaupt, bij het overgaan van elke partsoef, 
vindt een dergelijk proces plaats. Er bestaat een algemene stelregel: een masach is niet in staat 
om in één keer zich van de aviejoet te ontdoen, dat gebeurt geleidelijk. Or eljon, dat 
onophoudelijk schijnt, maakt een zievoeg op elke traptrede. 
 
48) Deze tussentijdse, inwendige partsoefiem heten “nekoedot”. Nekoedot – dat is in feite or 
chozer. Bovendien, de nekoedot zijn nauw verbonden met een categorie gerechtigheid – dien, 
omdat de kracht van deze dien is al betrokken in de nekoedot. In het geestelijke zijn er geen 
halfslachtige beslissingen. Daarom, nadat een partsoef, terwijl hij door zich onder invloed van 
onderlinge botsing van or makief met or pniemi bevindt, een beslissing neemt om het licht 
van zichzelf uit te stoten, is dit proces al niet te stoppen. Maar zoals boven al gezegd was, 
tijdens het uitstoten van het licht, dus naarmate het stijgen van de masach vanaf de taboer 
(malchoet de goef), doen zich tussentijdse zievoegiem dehakaa voor, die tussentijdse 
partsoefiem voortbrengen, die nekoedot heten.  
 
Elke ontvangst van het licht binnen de partsoef, met inbegrip van de ontvangst als gevolg van 
een zulke zievoeg, is ontvangst van genieting. Dat betekent, dat zelfs tijdens het overgaan van 
één niveau naar een ander, een kleiner niveau (bijvoorbeeld, van de Galgalta naar A”B, van 
A”B naar Sa”G, e.d.), blijft een partsoef het licht (ofwel genieting) ontvangen. Dus, in elke 
partsoef kunnen wij twee typen traptreden onderscheiden: taamiem en nekoedot. Wat zijn de 
nekoedot was boven gezegd, en taamiem – dat zijn de eerste 10 sfirot de goef van een 
partsoef, die ontstaan als gevolg van de eerste, gewone zievoeg dehakaa, die juist tot een 
vorming van de gegeven partsoef zal leiden.  
 
De eerste verspreiding van het licht – taamiem is gekomen om op deze traptrede te schijnen, 
maar nekoedot ondanks het feit, dat in hen directe licht is en ze verspreiden zich tevens in de 
vorm van rosj, toch, sof, komen uit niet om deze traptrede te schijnen, maar omdat het or 
makief annuleerde het scherm en de hele traptrede is verdwenen. Echter, aangezien het 
scherm uit vier bchienot bestaat, kan het licht de traptrede niet in één keer verlaten doch 
trapsgewijs. (Dat kan men vergelijken met een mens, die zich in de vierde kamer bevindt, aan 
wie de gastheer beveelt om weg te gaan. Deze mens kan niet uit de vierde kamer naar buiten 
uitgaan, maar dient via alle kamers door te lopen, en wanneer hij in de derde kamer 
binnenkomt, dan niet met de intentie om te blijven, maar slechts om erdoor te lopen. Een 
mens, die van de vijfde verdieping valt kan tijdens het vallen niet stil komen te staan. Hij 
dient op de vierde, derde verdieping te vallen e.d. totdat hij landt. Pas dan kan hij stoppen. 
Een slimme mens terwijl hij van de vijfde traptrede op de vierde valt, beschouwt deze 
traptrede als allerlaagste. In zulk geval kan hij onmiddellijk stoppen en hoeft niet door te gaan 
met vallen. Een minder slimme mens terwijl hij van de vijfde op de vierde traptrede valt, 
denkt bij zichzelf: “Er zijn nog die erger dan ik ben”. Deze mens dient tot het einde te vallen. 
Een ander voorbeeld: twee arbeiders ontvingen hun loon. De eerste ontving 800 dollar en is 
zeer tevreden met zijn loon, terwijl de tweede 900 dollar ontving en is verdrietig. De eerste 
arbeider ontving eerst 600 dollar en daarom is hij blij om 800 dollar te ontvangen. De tweede 
arbeider ontving vroeger 1000 dollar en daarom is hij verdrietig wanneer men hem zijn loon 
verminderde. Wanneer men loon vermindert kan men daar geen plezier in vinden maar slechts 
dien, beperking – vert.). De naam daarvoor is ‘kracht van dien’ – de kracht van uitgaan die 
zich voordoet wegens het verdwijnen van scherm en dankzij de wet volgens welke is het 
verboden om omwille van zelfgenieting te ontvangen. Deze stadia van het uitgaan van het 
licht heten ‘terugkerend licht’ ondanks het feit dat zij eigenlijk het directe licht zijn, omdat zij 
schijnen tijdens het uitgaan, ‘tijdens het terugkeren van het licht tot zijn wortel’.  Aangezien 
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in het geestelijke geen halfslachtige beslissingen bestaan, kunnen wij voor ons een conclusie 
trekken – indien wij wensen om het geestelijke te bevatten, dan dienen wij dat te verkiezen 
boven alles, en tot het einde te gaan. 
 
49)De resjiemot (herinneringen), welke in de goef van de partsoef van de taamiem 
overblijven, heten tagien. De resjiemot, welke van de traptreden nekoedot overblijven, heten 
otiejot, of keliem. De tagien, dus de resjiemot van de lichten taamiem, bevinden zich boven de 
letters (otiejot), welke laatsten juist echte keliem zijn en otiejot doen ze herleven. Dus, tien 
sfirot, die ontstonden als gevolg van de eerste zievoeg dehakaa en erop volgende directe 
verspreiding van het licht van boven naar beneden, heten taamiem. Tien sfirot, om precies te 
zijn, tien tussentijdse partsoefiem (of vijf – hangt van datgene af, of men Z”A als één sfira 
beschouwd of als zes), die ontstonden als gevolg van negen (vier) tussentijdse zievoegiem, 
welke deden zich tijdens het stijgen van de masach van de taboer in pe, heten nekoedot. 
Resjiemot van taamiem heten tagien, en resjiemot van nekoedot – otiejot. 
 
Niets verdwijnt en niets verschijnt, maar alles hangt van de verhouding van de partsoef tot het 
licht af, dus gewaarwordt hij hem als een genieting of als een duisternis. De Malchoet van de 
Oneindige wereld gewaarwordde het licht als een egoïstische genieting, vervolgens zag zij in 
dit licht een leegte, en daarom verdween het, a.h.w. (in de taal van de Kabbala zegt men, dat 
de Malchoet het licht uit zichzelf “verjoeg”). En nu geldt voor haar als een genieting niet het 
egoïstische ontvangen, doch het ontvangen omwille van te geven. Een vulling van de 
Malchoet vanaf pe tot de taboer – dat is een waarneming van genieting door  geven aan de 
Schepper. Vervolgens verliest de malchoet, door het ontbreken van kracht om deze genieting 
te behouden, haar wens ervoor, en het gaat weg. Maar een herinnering aan deze genieting 
blijft en deze herinnering heet resjiemo, dus het licht schijnt, a.h.w., uit de verte van buiten 
aan deze partsoef. Maar in werkelijkheid alle waarnemingen bevinden zich binnen, en dat 
men zegt van buiten, is puur denkbeeldig. Er bestaan tientallen typen resjiemot 
(herinneringen) en alle van hen zijn gevoeld, natuurlijk, van binnen. Or makief is ook niet van 
buiten, het is in mij, maar de houding t.o.v. hem is nu anders. Wij dienen te leren denken 
innerlijk, terwijl wij de hele aandacht, gedachten, zich geheel ‘in zichzelf’ te keren. Het zich 
bevrijden van genieting vormt in de mens keliem. Een mens ondervond al de voorafgaande 
toestand, had deze doorgelopen, gewaarwordde al zijn metamorfosen, en kan overstappen tot 
de volgende staat. Zonder een toestand van het gevuld zijn en het volgende leegmaken, is het 
onmogelijk om een echte klie te verkrijgen. Al deze toestanden: ik wens het geestelijke of heb 
meer strevingen naar dierlijke genietingen of minder – alleen dat bepaalt de vooruitgang van 
de mens. Het hangt van ons niet af, hoeveel traptreden te doorlopen, maar hangt wel af, in 
welke tempo dat te doen. Dat betekent, dat de mens kan de duur van de correctie verkorten 
(“Israël verkort de tijd”), juist daarin ligt de voornaamste taak van de Kabbala.  
 
Het blijkt nu, dat taamiem, dus het verspreiden van het licht van boven naar beneden, stipt 
slechts contouren van de toekomstige partsoef aan. Dat is slechts kether, een schets, een 
ontwerp van de tien toekomstige sfirot. Nekoedot – dat zijn 10 sfirot, die ontstaan al aan de 
hand van de contouren, welke middels taamiem zijn omlijnd. Nekoedot – dat is de volgende 
fase van het vormen van een partsoef, een klie. Tagien – dat zijn tien sfirot; ook zij worden 
aangebracht aan de door taamiem en nekoedot eerder gevormde contouren. Otiejot – dat zijn 
tien sfirot, welke ontstonden al na de uitstorting van het licht. Juist otiejot, dus een toestand, 
wanneer er geen licht is, maar wel een sterkste wens aanwezig is om hem te ontvangen, - dat 
is dan het eindstadium van de klieontwikkeling. Dat dient men goed te onthouden, omdat in 
alle partsoefiem vindt een verzwakking van het scherm plaats, de uitstorting van het licht en 4 
typen licht: taamiem, nekoedot, tagien en otiejot. Dat betekent, dat wanneer het licht 
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binnenkomt – dat is licht; wanneer uitgaat – ook licht, maar tevens resjiemot – dat is ook licht, 
maar het schijnt met kleine intensiteit, omdat men kan het niet inhouden. Wanneer de mens 
stijgt in zijn correctiewerk van beneden naar boven, dan bestaan binnen hem al deze 
resjiemot. Hij weet tevoren, dat er zullen opstijgens en neervallens zijn. Daarom, wanneer hij 
het vallen voorziet, kan hij dit al vooraf gebruiken als een springtoren ten behoeve van een 
toekomstig opstijgen. De mens, door te werken, door zich voor iets in te spannen, krijgt 
ervoor zekere kennis, één of andere aangename waarnemingen. Zodra hij begint ervan te 
genieten, terstond volgt een afdaling.  
 
Maar zolang de mens blijft afzakken, voelt hij het neervallen nog niet: hij voelt zich nog  
aangenaam. Maar wanneer hij het al gewaarwordt, dan betekent het, dat hij bevindt zich al 
beneden. Daarom, om een waarneming van het neervallen te voorkomen en zijn bittere smaak 
te neutraliseren, dient de mens, wanneer hij iets goeds bereikt, onmiddellijk dat als een 
afzakking te beschouwen. Dan kan men het opstijgen direct doorzetten. Dit betreft de 
praktische bezigheid met de Kabbala. Antwoorden op vragen, die bij een mens opkomen 
tijdens het bestuderen van de leerstof, dient hij zelf te bevatten binnen zichzelf. Indien hij de 
Schepper begint al een beetje te waarnemen, dan openbaren zich aan hem antwoorden op die 
vragen, welke hij vroeger aan anderen stelde. Alleen door het antwoord persoonlijk te 
ontvangen, na een druppel licht naar zich toe te hebben aangetrokken, onthult hij de essentie 
der verschijnselen en dat wordt al nimmer vergeten, dat blijft binnen hem, in zijn 
waarnemingen. 
 
Zo’n antwoord hangt van de hoeveelheid inspanningen, die hij inbrengt, af en heeft niets met 
een hoeveelheid kennis te maken. Het hangt ook niet van het opleidingsniveau of een intellekt 
af. Hierin is het belangrijkste verschil besloten van de wetenschap Kabbala met alle andere 
wetenschappen. De Kabbala heet wetenschap, omdat zij is gebaseerd op het ontvangen van 
het geestelijke licht – or chochma, dat zich middels het scherm in een geestelijke klie 
huisvest, en niet kennis of intellect. De geestelijke kennis is licht, dat in een klie binnenkomt, 
en een klie is de wens om een voldoening omwille van de Schepper te ontvangen. Terwijl alle 
andere kennis in onze cellen terechtkomt, dus de wens om te verkrijgen, en de kennis zelf stelt 
een egoïstische informatie voor. Het geestelijke te verwerven betekent zorgdragen niet over 
de kennis, maar over de wens, om een intentie te verkrijgen omwille van de Schepper te 
ontvangen. De geestelijke informatie dient in een geestelijk vat binnen te komen. Tijdens het 
leren is het nodig om zich met de leerstof te verbinden, dus te vinden datgene, wat over mij 
erin is gezegd. Waar is mijn verleden, heden en toekomst, en op welke wijze deze met de 
bestudeerbare stof verbonden is. Indien de mens nog niet uitgekomen is in de geestelijke 
wereld, dan betekent het, dat hij zich nog niet genoeg inspanningen had getroost, noch 
kwantitatief, noch kwalitatief. En misschien, qua hoeveelheid leverde hij afdoende 
inspanningen, maar die zijn niet genoeg vanwege hun kwaliteit. Dus tijdens het bestuderen 
dacht hij er niet aan, dat het hoge licht hem zou zuiveren en boven onze wereld verheven, 
maar over hoe de stof te begrijpen en de hersenen ermee te vullen. 
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Rosj - toch - sof en wederzijdse bekleding van 
partsoefiem 

 
 

Pagina 50 t/m 55 
 
 
50) Zoals reeds is gezegd, in elke partsoef zijn er twee malchoets: een malchoet, die een 
zievoeg maakt, en een malchoet, die het binnenkomen van het licht beperkt. Als gevolg van 
zievoeg dehakaa, die gemaakt wordt op de masach van de eerste malchoet, verschijnen tien 
sfirot or chozer, die stijgen van deze masach en bekleden het hoge licht, delen hem in tien 
sfirot, waardoor tien sfirot de rosj worden gevormd, dus uitsluitend de wortels, kiemen van 
keliem. Vervolgens breidt deze malchoet zich uit op haar tien sfirot naar beneden van de 
masach, waarbij zij zich verspreidt op tien sfirot de goef – en dat betekent bekleding van het 
licht in de volgroeide keliem. De tien sfirot de goef zijn in twee delen verdeeld: toch en sof. 
De ligging van de tien sfirot de toch is van pe tot de taboer, waarbinnen de lichten bekleden 
de keliem. En vanaf de taboer en eronder tot de siejoem reglav – een plaats van het zich 
bevinden van de tien sfirot de sof en siejoem. Dat betekent, dat de malchoet beperkt in deze 
plaats de ontvangst van het licht, na het maximum te hebben bereikt, die met de gegeven 
grootte van de masach overeenkomt, totdat het licht malchoet de malchoet bereikt die 
helemaal niet geschikt is voor ontvangst. Deze fase heet ‘einde van tenen der voeten van de 
partsoef’. Vandaar en eronder bevindt zich een lege ruimte zonder licht (chalal panoej). Beide 
typen van tien sfirot toch en sof dalen uit de tien sfirot de rosj, en beide zijn ingevoegd in de 
malchoet. Deze malchoet maakt een zievoeg, daar zij kracht heeft voor een bekleding van or 
chozer op or eljon. 
 
Daar is ook de kracht van de masach, die het licht niet toelaat om in de malchoet binnen te 
komen, maar doet or chozer stijgen. En deze twee krachten in het hoofd zijn alleen wortels, de 
kiemen van keliem. Maar dan komt in werking de eerste kracht – de kracht van bekleding 
vanaf pe tot de taboer in de toch van partsoef. En de tweede kracht die de ontvangst van het 
licht beperkt - beperkende kracht , komt in werking in de tien sfirot de sof van siejoem vanaf 
de taboer en eronder tot het einde van tenen der voeten van de partsoef. Indien men de gehele 
partsoef, dus rosj, toch en sof als één geheel beschouwt, als gemeenschappelijke tien sfirot, 
dan zien wij, dat rosj overeenkomt met de sfirot kether, chochma en biena (afgekort KaChaB; 
naar andere indeling – ChaBa”D: chochma, biena en daat)), Giemel riesjonot, Ga”R. Toch, 
dus de ruimte vanaf pe tot de taboer, overeenkomt met de sfirot chessed, gvoera, tieferet – 
ChaGa”T. En sof, dus de ruimte vanaf de taboer en eronder overeenkomt met de sfirot 
netsach, hod, jessod en malchoet (NeHJ”M – wordt uitgesproken als ‘Nehiem’ – vert.). 
 
Zoals reeds is gezegd, de wetenschap Kabbala is kenmerkend door het feit, dat zij opereert 
middels haar bijzondere taal: formules, bepalingen, aanduidingen en grafieken. Het Licht – 
dat is een waarneming van het hoge genot. Vervolgens deze waarneming gradueert in 
verschillende delen naar hoeveelheid en kwaliteit. Vandaar, dat er vijf lichten NaRaNCha”J 
zijn, elk waarvan, op zijn beurt, is nog verder verdeeld in zijn eigen vijf lichten. Elk ervan 
hangt van datgene, in welke waarneming wordt het waargenomen, in welke wens, van welke 
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eigenschap en kwaliteit is deze wens, welke richting, welke zijn zijn keuzevermogens. Verder 
wordt gesproken over het verband tussen de eigenschappen van de ontvanger, klie, sensor en 
de gevoelsinformatie, welke hij gewaarwordt. Of, anders gezegd, alle gevoelsinformatie 
wordt vertaald naar een streng wetenschappelijke grondslag, alleen met behulp waarvan kan 
men deze gevoelens beschrijven. Daarom noch de psychologie, noch de psychiatrie kunnen al 
deze graduëren, omdat bij hen ontbreekt juist dit wiskundige hulpmiddel. Elke mens in een 
gegeven situatie reageert op zijn manier, er is geen éénduidige aanpak. Maar in de Kabbala 
wordt de wens, die door de Schepper geschapen is, volledig geopenbaard. Aan alles wordt de 
meest precieze definitie en beschrijving gegeven. Er wordt een universele methode gegeven 
voor de bepaling van het gehele Heelal. Wanneer de mens zich op één of ander bepaald 
niveau bevindt, dan kan hij zijn handelingen opmeten naar hoeveelheid en kwaliteit t.o.v. 
degene, die op dat niveau al geweest was en hem beschreef. Elk deeltje in het heelal sluit in 
zich in één of andere sfira iemands anders deeltje in. Daarom kan elke mens in één of ander 
van zijn individueel gevoel een ander mens waarnemen, dus hem in zichzelf insluiten, of 
zichzelf in hem insluiten. Op die manier door zichzelf, zijn bron middels de Kabbala te leren 
kennen, begrijpt de mens tevens andere mensen en het hele Heelal. 
 
De wens, dus de bchiena dalet, bevindt zich vanaf pe tot siejoem, dus dat is toch en sof de 
goef van een geestelijke partsoef. Afhankelijk van zijn scherm verdeelt hij zichzelf in twee 
delen. Maar aanvankelijk stoot hij al het licht af en zei, dat in geen van zijn wensen hij wenst 
hem te ontvangen. Op dat moment verspreidt zich in de malchoet or chassadiem. Vervolgens 
in hem verspreid wordt de wens om één of ander deel van het licht omwille van de Schepper 
te ontvangen. Wat betekent de ontvangst omwille van de Schepper? Laten wij een voorbeeld 
nemen uit onze wereld. Laten wij zeggen, dat er een mens is, aan wie je iets aangenaams 
wenst te doen. Indien hij te weten komt, dat je iets omwille van hem deed, dan zal je een 
zeker voordeel ervan behalen zoals eerbetoon e.d. Maar in de geestelijke wereld daarentegen, 
noch ik zelf, noch degene, aan wie ik iets aangenaams wens te doen, mogen erover te weten 
komen. Laten wij zeggen, dat een mens vroeger alles in zich wenste op te nemen. Vervolgens 
wenst hij niets voor zichzelf te ontvangen. Nog later ontstaat in hem een wens om alles aan 
een ander  te geven, om hem naar zijn zin te maken. Deze fase heet bchienat biena.  Wanneer 
de mens zich in deze toestand bevindt, dan komt in hem or chassadiem binnen, dus een 
genieting van het geven. Maar degene, aan wie die mens wenst iets aangenaams te doen, zegt: 
“Als je daadwerkelijk mij plezier wil doen, dan ontvang!”. Je dient nu te handelen, a.h.w., 
tegen je vorige wens om  te geven en te beginnen omwille van hem te ontvangen. En dat te 
doen is zeer ingewikkeld. Je bent niet in staat om opeens al je wens om  te geven te gebruiken 
voor het ontvangen omwille van een ander. Het is erg moeilijk om omwille van een ander te 
ontvangen. Je dient nu te handelen in de richting van je oorspronkelijke egoïsme, dus te 
ontvangen, maar met een intentie, die omgekeerd is aan de egoïstische – om omwille van de 
gevende te ontvangen. Daarom kan men ontvangen omwille van de gevende alleen 
geleidelijk. Wij zien het in het voorbeeld met de Galgalta, die ontving alleen in toch, maar sof 
bleef leeg, en daar verspreidde zich or chassadiem. Chalal panoej – dat zijn egoïstische 
wensen, waarop geen scherm aanwezig is. Maar zij zullen verschijnen alleen na de verbreking 
van de keliem. De Galgalta functioneert volgens de wet van Ts”A. Verder zullen wij 
bestuderen de opbouw van de partsoefiem naar de wet Ts”B (Tsiemtsoem Beth). Alle 
elementen, die daar ontstaan, zullen invloed hebben op de menselijke ziel.  
 
51)Het is nog nodig om te weten, dat de Ts”A was uitsluitend op or chochma verricht, dat 
zich in de klie bevond, dus in de wens om te ontvangen, welke in de bchiena dalet beëindigt. 
Juist op deze bchiena was een tsiemtsoem verricht en een masach gevormd. Maar op or 
chassadiem was helemaal geen tsiemtsoem, omdat zijn klie – dat is de wens om  te geven, 
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waarin in het geheel geen aviejoet is en geen onderscheid van de Schepper naar 
eigenschappen en welke geen correctie nodig heeft. Zoals reeds is gezegd, het licht van de 
Schepper is enkelvoudig: or chochma en or chassadiem zijn in hem onverbrekelijk met elkaar 
verbonden en samen verspreiden zij zich in keliem. Het is een klie, die afhankelijk van zijn 
innerlijke eigenschappen, onderscheidt in het licht die of andere genietingen, zoals: or 
chochma (voldoening van het ontvangen van het directe licht) en or chassadiem (voldoening 
van de gelijkenis der innerlijke eigenschappen van een klie met de eigenschappen van de 
Schepper). Vandaar, dat wanneer het licht na de Ts”A bij keliem verlaat, dan houdt het or 
chassadiem op zich in de malchoet te verspreiden evenwel als or chochma, hoewel op or 
chassadiem geen tsiemtsoem was. Indien or chassadiem zou kunnen binnenkomen in de 
malchoet, die het licht chochma beperkt, dan zou het breken van het hoge licht plaatsvinden, 
daar or chassadiem gedwongen zou zijn zich in het geheel van chochma af te scheiden. Maar 
aangezien het  onmogelijk is, bleef de malchoet, die het licht beperkt, helemaal leeg, zelfs van 
or chassadiem.  
 
Men kan eindeloos geven, er is geen verbod voor. Alle wetten: naar boven, naar beneden, 
alles, wat ook maar in de Malchoet van de Oneindige wereld gevormd was, is opgebouwd op 
beperkingen op de wens om te ontvangen. Indien in de mens verschijnt een sterke wens om  te 
geven, en die zal krachtig en echt zijn, dan zal de mens van de Schepper te horen krijgen: 
“Indien je daadwerkelijk wenst  te geven, dan ontvang!”. Dat zal dan zijn de mate van het 
geven. Maar de mens heeft in feite niets om te geven, daar hij geen lichtgenerator is, maar 
slechts zijn bron. Alleen zijn intentie kan men “geven”, maar naar werking kan men hetzij 
ontvangen, hetzij niet ontvangen, en niet meer. Een echte natuurlijke wens van de mens is het 
ontvangen. Kijkt eens naar een klein kind – dat is puur egoïsme in actie. Wij worden ermee 
geboren. Ik kan deze wens - indien ik ervoor kies –in onze wereld niet gebruiken. Ik wil iets 
doen of ontvangen, maar ik zal mij beperken en geen gebruik ervan maken. Om dat te 
verwezenlijken, moet ik mij een groter voordeel voorstellen  van het feit, dat ik mij zal 
inhouden, dan dat van de realisatie van mijn wens. Hiet vindt gewoon een process van 
handelstransactie (kopen-verkopen). Indien ik mij een goed voordeel zou bedenken uit de 
beoogde beperking, dan zal ik kunnen werken met mijn egoïstische wens. (Laten wij zeggen, 
dat op tafel geld ligt, dat ik wil te stelen. Dan dien ik mij goed voorstellen, dat de diefstal mij 
in de gevangenis kan leiden, en ik zal erdoor alleen maar verliezen. Dus, hoeft het van mij 
niet – vert.). In alles is er een duidelijke evaluatie plus-minus. Dat is in onze wereld. Hier zijn 
én het ontvangen, én het geven op gelijke wijze egoïstisch. Alleen je doen datgene, wat voor 
je voordelig is in de gegeven situatie. 
 
In het geestelijke kan men alleen onder invloed zijn van het hoge licht, welk, terwijl het 
aankomt, verandert je ware natuurlijke eigenschap om te ontvangen. Het geeft je een scherm. 
Wij kunnen niet begrijpen, wat het is. Maar met behulp ervan houden wij op te denken aan 
hoe ons egoïsme op te vullen. De eerste correectie is daarin besloten, dat je een kracht 
verkrijgt om niet te wensen zichzelf op te vullen. Indien je in staat bent om aan deze 
voorwaarde te voldoen, dan heet dat Ts”A. Je ziet, dat te ontvangen omwille van ontvangen 
voor je schadelijk is. Vervolgens geeft men je een sterkere wens – te ontvangen, maar om aan 
de Schepper  te geven. Waar komt die vandaan?  
 
Je begint te zien, dat er iets is, dat de Schepper heet, dat Hij zo groot is, zo verheven, dat je in 
Hem insluit. Dit gevoel is dermate aangrijpend, dat je wenst Hem te geven, en dat betekent, 
dat bij je een scherm ontstaat op de egoïstische wensen. Wanneer een scherm ontstaat op de 
bchiena sjoresj, alef en beth, dan is de wens nog niet groot. Maar wanneer een scherm op de 
bchiena giemel en dalet is, dus wanneer je in het geheel de wens om  te geven bent, dan is de 
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wens gigantisch, maar wat kan je geven? En dan de Schepper zegt je, dan alleen door Zijn 
licht te ontvangen en ermee te genieten, kan je Hem als het ware geven. En je begint te 
ontvangen, door de intentie van het ontvangen voor zichzelf naar die omwille van de 
Schepper te veranderen. En het einde van de correctie breekt dan aan, wanneer al je 
egoïstische wens verander je met de intentie omwille van de Schepper, en ontvang je al Zijn 
licht. De wens om omwille van de Schepper te ontvangen is al niet meer egoïstisch, omdat zij 
liep al een aantal fases der correctie door. Aanvankelijk van de wens om voor zichzelf te 
ontvangen tot de wens, om in het geheel niet te ontvangen. Vervolgens verschijnt een wens 
om alles aan de Schepper  te geven. En uiteindelijk, alles van de Schepper te ontvangen, maar 
met een intentie om Hem  te geven. 
 
52)Nu kunnen wij begrijpen, wat zijn dat de tien sfirot vanaf de taboer en eronder. Het zou 
onjuist zijn om te zeggen, dat daar alleen or chassadiem aanwezig is helemaal zonder or 
chochma, omdat or chassadiem kan zich niet volledig van or chochma afscheiden, daar dient 
altijd een kleine kleurvariatie van het licht or chochma te zijn, dat Ba”K blie rosj heet, dat 
heet “6 uiteinden zonder hoofd”. In elke partsoef zijn er 10 sfirot: Ga”R – dat is kether, 
chochma, biena, waarin or chochma aanwezig is in al zijn verhevenheid. Maar chessed, 
gvoera, tieferet, netsach, hod, jessod en malchoet – dat is Va”K, waarin or chassadiem en een 
weinig or chochma aanwezig zijn. De tiende sfira malchoet blijft niet met licht gevuld. 
 
53)En nu laten wij nagaan, in welke volgorde de partsoefiem Galgalta, A”B en Sa”G 
bekleden elkaar, één op een ander. Het is bekend, dat elke volgende partsoef komt uit de 
masach de goef van de voorafgaande partsoef nadat hij zijn aviejoet verliest, omhoog stijgt en 
qua eigenschappen met de masach de rosj samenvloeit. Een zievoeg dehakaa doet zich op dit 
scherm op twee typen resjiemot voor, welke resjiemot in de masach de goef van de 
voorafgaande partsoef zijn overgebleven: aviejoet en hietlabsjoet. De nieuwe partsoef, die van 
rosj der voorafgaande partsoef uit komt, daalt in zijn goef en bekleedt hem, dus de plaats van 
zijn wortel – van masach de goef. De masach van de nieuwe partsoef en de zievoeg makende 
malchoet dienden in werkelijkheid af te dalen naar de plaats van de taboer der voorafgaande 
partsoef, omdat daar bevindt zich de wortel van de nieuwe partsoef en zijn 
aanhechtingsplaats. Echter, vanwege de bietoesj or makief en pniemi, werd de laatste bchiena 
de aviejoet door de masach der voorafgaande partsoef kwijtgeraakt. Dus, in de masach bleef 
alleen de bchiena giemel de aviejoet, die chaze heet. Daarom hebben de masach en de 
malchoet van de nieuwe partsoef helemaal geen wortel en aanhechting in de taboer der 
voorafgaande partsoef, maar alleen in zijn chaze, waar hij is vastgemaakt, als tak aan zijn 
wortel. 
 
Wij bestuderen hoe het gehele Heelal, dat uit vijf werelden bestaat, werd geschapen. Wij leren 
over datgene, wat het scheppen van ons Universum en de mens, vooafging. Wij leren op 
welke wijze transformeerden zich de hoge krachten, zich verzwakten, zich verdeelden, zich 
verslechterden naar kwaliteit en grootte, om vervolgens al deze te scheppen. En dat is 
zodanig  geregeld, dat de Schepping, door nauwe interactie met die hoge krachten, zal later in 
staat zijn om tot de meest volmaakte toestand te komen, te vergelijken met die van de 
Schepper.  Het was noodzakelijk, om zo’n wisselwerking tussen alle krachten te creëren, 
welke zou geleidelijk, in een bepaalde volgorde, in onderlinge samenhang op de gehele 
Schepping hun werking zouden hebben op de manier, dat alle elementen van de schepping 
zich tot het meest hoge geestelijke niveau zouden verheffen. In feite, het gehele Heelal is een 
omhulsel, dat van ene kant scheidt, en van andere verbindt de Schepper en de Schepping. Ter 
creatie van dit omhulsel was een geweldig grote hoeveelheid traptreden nodig, waarop de 
modellering plaatsvond van de toekomstige Schepping, welke overeenkomt met 
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eigenschappen van elke zulke traptrede. Daarvoor was het nodig, om in elke zulke traptrede 
een volledige overeenkomst met de Schepper in te brengen. Nu beginnen wij te leren op 
welke manier vormt het hoge systeem (de Schepper) in zich een gelijkenis aan het laagste 
systeem. 
 
54)Daarom daalt de masach van de nieuwe partsoef in de chaze van de voorafgaande partsoef, 
en, middels een zievoeg de hakaa met het hoge licht, vormt tien sfirot van het hoofd vanaf de 
chaze en erboven tot pe van de voorafgaande partsoef, waar zijn malchoet de rosj zich 
bevindt. De lagere partsoef is niet in staat om tien sfirot van het hoofd der hogere partsoef te 
bekleden, omdat hij ontstaat uit de masach de goef der hogere partsoef, em niet uit zijn hoofd. 
Elke volgende partsoef kan bevatten alleen goef der voorafgaande partsoef, dus zijn wortel, en 
niet zijn rosj – berekeningen, gedachten en verstand van de voorafgaande. En vervolgens 
vormt het scherm tien sfirot de goef van de nieuwe partsoef van boven naar beneden vanaf de 
chaze tot de taboer der voorafgaande. En vanaf de taboer en eronder bevinden zich tien sfirot 
de siejoem der voorafgaande partsoef, dus de bchiena dalet, waarmee de nieuwe partsoef niet 
kan werken omdat hij de laatste bchiena van zijn aviejoet verloor tijdens het verzwakken van 
de kracht van het scherm. Dus, rosj, toch en sof van de partsoef A”B bevinden zich vanaf pe 
van de Galgalta tot haar taboer zodanig, dat de chaze van de Galgalta tot pe de A”B dient, dus 
de zievoeg makende malchoet, en de taboer van de Galgalta – dat is siejoem de A”B en de 
beperkende malchoet.  
 
55)De volgorde der vorming van de partsoef A”B uit de partsoef Galgalta wordt ook 
gehandhaafd op de vorming van alle overige partsoefiem tot aan de meest lage sfira van de 
wereld Asieja en komt erop neer, dat elke volgende partsoef komt uit de masach de goef van 
de voorafgaande nadat hij zijn aviejoet verliest, omhoog stijgt en met de masach de rosj der 
voorafgaande partsoef samenvloeit. Hij participeert in de met hem gemeenschappelijke 
zievoeg dehakaa. En vervolgens daalt hij in de chaze van de voorafgaande partsoef, en daar, 
na een zievoeg met het hoge licht te hebben gemaakt, komen tien sfirot de rosj van beneden 
naar boven, en tevens verspreiden zich van boven naar beneden in de vorm van tien sfirot toch 
en sof de goef, en vormen daarmee de partsoef A”B van de wereld Adam Kadmon. 
Tweede beperking  - Tsiemtsoem Beth  
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56)Dus, wij hebben uiteengezet de betekenis van de Ts”A, die zich voordeed op de bchiena 
dalet van de klie malchoet, welke ophield het hoge licht te ontvangen. Tevens hadden wij 
gesproken over de betekenis van masach en zijn zievoeg dehakaa met het hoge licht, dat or 
chozer omhoog brengt, welk een rol van een nieuw vat van ontvangst  vervult in plaats van de 
bchiena dalet. Verder hadden wij het over verzwakking van de masach de goef als gevolg van 
een onderlinge botsing van or makief tegen or pniemi. Deze processen leiden tot een vorming 
van taamiem, nekoedot, tagien en otiejot de goef in elke partsoef, het stijgen van masach in pe 
de rosj, zijn invoeging in een zievoeg dehakaa met het hoge licht, als gevolg waarvan de 
tweede partsoef ontstaat, één traptrede lager in vergelijking met de voorafgaande alsmede de 
verdere voortbrenging volgens hetzelfde principe van de derde partsoef. Deze partsoefiem van 
de wereld A”K heten Galgalta, A”B, Sa”G, waarbij elke volgende ervan bekleedt zich op de 
voorafgaande vanaf pe de rosj en eronder. 
 
57)En weet, dat in deze drie partsoefiem is er zelfs nog geen hint op het vormen van vier 
werelden ABieJ”A, voor hen was er zelfs nog geen plaats, omdat de Galgalta van de wereld 
A”K bereikt het punt van onze wereld. De wortel van de gewenste correctie is nog niet 
geopenbaard, juist om de reden waarvan de Ts”A was gedaan, dus opdat de bchiena dalet een 
mogelijkheid zou hebben het hoge licht te ontvangen. En om vervolgens van deze bchiena 
dalet een mens te vormen, die middels het vervullen van de Thora en Voorschriften omwille 
van de Schepper, het ontvangen in het geven zou kunnen veranderen. Dan zal de bchiena 
dalet wederom tot een vat van ontvangst voor het hoge licht kunnen worden, alsmede met 
hem naar eigenschappen tot één geheel samen zal kunnen vloeien.  Echter, in de wereld A”K 
zelfs de wortel van zulke correctie is nog niet onthuld. Daarvoor is het nodig, dat de mens niet 
alleen uit de bchiena dalet zou bestaan, dus, uit de wens om te ontvangen, maar tevens uit de 
eigenschappen, welke tot de eerste negen sfirot behoren, dus uit de wens om te geven. Dan zal 
in hem een mogelijkheid ontstaan om goede daden te verrichten, dus het geven. Indien een 
mens uit de toestand zou ontstaan, waarin de partsoefiem de A”K zich bevonden, dan zou hij 
volledig zonder licht zijn, omdat de bchiena dalet, die een wortel van het menselijke lichaam 
is, helemaal onder de siejoem van de wereld A”K zich bevond in een absolute duisternis en 
was aan het licht qua zijn eigenschappen volledig tegengesteld. En was de mens uit zulke 
‘bouwstof’ geschapen, dan zou hij nooit zich kunnen corrigeren daar in hem zelfs geen vonk 
van de  wens om te geven aanwezig zou zijn en hij zou tot dier gerekend worden dat slechts 
voor zichzelf leeft. Zoals zondaars, die blijven steken in de wens om alles voor zichzelf te 
ontvangen, zelfs wanneer zij goede daden verrichten. Daarom heten zij “doden” terwijl zij 
nog in leven zijn. 
 
De Schepper schiep één enkele schepping – de bchiena dalet, dus de wens om te ontvangen, 
het egoïsme, de mens, de malchoet. De bchiena dalet, door al het licht in zichzelf te hebben 
ontvangen, zag, dat hij van alles ontzegd was. In de geestelijke wereld blijkt zulke directe 
lichtontvangst de reden van dood te zijn. Door dat te hebben begrepen, kreeg hij een wens aan 
de Schepper gelijk te willen zijn, en hij ophield het licht te ontvangen (na de tsiemtsoem te 
hebben gedaan). Daardoor is hij nog niet aan de Schepper gelijk geworden, maar werd aan 
Hem niet meer naar  eigenschappen tegengesteld. De Schepper voorzag de eerste vier stadia 
van de ontwikkeling der malchoet met Zijn eigenschappen. Maar de malchoet zelf is niet meer 
zijn eigenschap, daarom juist zij heet ‘schepping’, dus de wens om te ontvangen. Hoe kan 
men de malchoet aan de Schepper gelijkmaken?  Daarvoor dient zij te ontvangen, maar 
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omwille van de Schepper. Indien de malchoet ziet, dat door haar ontvangen zij een 
voldoening aan de Schepper verschaft, dan moet zij beginnen ontvangen, om Hem een 
genieting te bezorgen. Waar kan de malchoet zulke altruïstische eigenschappen vandaan 
ontvangen? Van de biena, omdat de biena – dat is de wens om te geven. Daarvoor dient men 
de wens van de biena om niets omwille van de Schepper te ontvangen met de wens van de 
malchoet om alles voor zichzelf te ontvangen te vermengen. Indien dat mogelijk zou zijn om 
te realiseren, dan zou men aan de malchoet een intentie kunnen bijbrengen om omwille van de 
Schepper te ontvangen. De wens echter, kan men niet veranderen, zij blijft evenwel als alles 
wat geschapen is, dat is onze natuur, en zij is niet vatbaar voor verandering. 
 
Indien men erin zou slagen om aan de malchoet zulke intentie bij te brengen, dan zou zij al 
het licht van de Schepper kunnen ontvangen en tot gmar tiekoen komen. Hoe kan men deze 
twee tegengestelde eigenschappen bij elkaar brengen en vermengen? Men dient iets te 
verrichten opdat tussen hen iets gemeenschappelijks zou zijn. Daarvoor dient men én de biena 
én de malchoet te verbreken, dus én de wens om  te geven, én de wens om te ontvangen, en de 
ontstane scherven zorgvuldig met elkaar te vermengen op de manier, dat in elk geestelijk 
object, welk na zo’n verbreking ontstaat deze beide wensen aanwezig zouden zijn. 
 
Daarvoor is het nodig om één of andere eigenschap van de biena “te bederven”, opdat zij op 
één of andere manier op de malchoet gaan lijken. Dus men dient de intentie van de biena 
omwille van de Schepper  te geven “te bederven”, deze te veranderen in, laten wij zeggen, de 
wens om  te geven omwille van te ontvangen. Dan zal zij naar haar intenties aan de malchoet 
gelijk zijn, hoewel de biena niets ontvangt, en de malchoet wenst alles te ontvangen. Dus, de 
biena “bedierf” haar intentie en werd ook egoïstisch, evenwel als de malchoet. Nu is het nodig 
om de eigenschap van de biena in de malchoet zelf in te voeren. Dat wordt gedaan middels 
een afstotende doordringing, ontploffing, die hun eigenschappen dermate zal vermengen, dat 
men hen niet meer uit elkaar zal kunnen halen. Indien dat ons zal lukken tot stand brengen, 
dan zal men deze gemeenschappelijke massa met het hoge licht kunnen bestralen, totdat de 
biena haar vorige intentie om omwille van de Schepper zal verkrijgen. Dan zal ook de 
malchoet in de gemeenschappelijke massa een intentie om omwille van de Schepper te 
ontvangen verkrijgen. In de wereld Adam Kadmon is de partsoef Galgalta – kether, de A”B – 
chochma, Sa”G – biena. Men dient op te merken, dat alles, wat zich in sof van de Galgalta 
bevindt, dus onder zijn taboer – dat is, in feite, de malchoet. Daarom dient men de biena, om 
haar met de malchoet te vermengen, onder de taboer van de Galgalta te brengen. De malchoet 
loopt drie toestanden door: de eerste, wanneer zij alles ontving vóór de Ts”A, vervolgens de 
toestand van de correctie en wederom de toestand van het ontvangen, maar nu al omwille van 
de Schepper. Al deze tijd veranderde de malchoet haar werking niet noch vóór de Ts”A, noch 
na hem. De correctie was besloten alleen in de verandering van de intentie van het ontvangen 
voor zichzelf in het ontvangen omwille van de Schepper. Juist daarvoor is het gehele Heelal 
geschapen. En deze intentie om omwille van de Schepper te ontvangen verkrijgt zij van de 
biena. De Malchoet van de Oneindige wereld die met de biena vermengd is, heet Adam, de 
mens. Het gehele systeem van werelden, al het Heelal is alleen en juist gericht op de 
verandering van de intentie van de malchoet. Het ontvangen omwille van de Schepper heet 
Kabbala. 
 
58)Aanvankelijk was het plan van de Schepper om een wereld te creëren, die met de 
eigenschappen van de strenge gerechtigheid (dien) zou worden toegeëigend. Dat betekent, dat 
indien iemand uit een “bouwstof” zou gecreëerd zijn, die van de eerste negen sfirot genomen 
zou worden, dan zou hij alleen over de wens om te geven beschikken. En indien iemand uit 
een “bouwstof” zou gecreëerd zijn, welke van onder de taboer genomen zou worden, dan zou 
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hij alleen over de wens om te ontvangen beschikken. Maar vervolgens “zag” de Schepper, dat 
de  wereld kan niet voortbestaan zijn en vermengde de wens om te ontvangen met die van 
geven. Wat betekent dat? Had de Schepper van tevoren niet geweten, dat in zo’n geval de 
wereld niet zou kunnen voortbestaan? Alles, wat was, is en zal zijn, dus alles, wat geschapen 
is en zal geschapen worden – al het Heelal is naar het principe “oorzaak en gevolg” 
opgebouwd. Er is geen begin en geen einde, maar er bestaat slechts  oorzaak en gevolg.  
 
En de eerste oorzaak van de werelden, dus de partsoefiem van de wereld A”K die vóór alle 
werelden geschapen waren, was de eigenschap van het vat, m.a.w. de beslissing van de 
malchoet om het licht voor eigen genieting niet te ontvangen. Zoals reeds is gezegd, indien de 
mens uit de bchiena dalet geschapen zou worden (dus de malchoet in die fase, namelijk, 
malchoet de malchoet, of dalet de dalet, dus de volgroeide wens om te ontvangen die de enige 
Schepping is en al het overige is slechts de overgang van de Schepper tot de Schepping), dan 
zou hij nooit de wens om te ontvangen omwille van het ontvangen kunnen corrigeren in de 
wens om te ontvangen omwille van het geven. Wanneer men zegt, dat de Schepper schiep de 
wereld eerst met de eigenschappen van de strenge gerechtigheid, dan betekent dat, dat Hij 
aanvankelijk een wereld (A”K) schiep als nauwkeurig  ingedeeld in “gevende” vaten en in 
een vat van ontvangst - de malchoet, waarbij binnen deze malchoet zelfs geen vonktje van de 
wens om  te geven bestond. Met andere woorden, de malchoet kon überhaupt niet ontvangen 
en zij vervulde daarmee het Doel van de Schepping niet om Hem voldoening te verschaffen. 
Opdat de malchoet met een intentie “niet voor zichzelf” zou kunnen ontvangen, vermengde de 
Schepper de wens om te geven, dus de biena, met de wens om te ontvangen, dus de malchoet.  
 
Daarvoor deed Hij de eigenschap van dien (strenge gerechtigheid) stijgen, dus de kracht van 
beperking die in Malchoet aanwezig is naar de biena en vermengde ze totdat de bchiena dalet 
de vonken van de wens om te geven in zichzelf opnam, welke in de biena zijn. Dat maakte 
voor de mens, die vervolgens uit de bchiena dalet gevormd was, ook mogelijk, om de vonken 
van het geven te verkrijgen, opdat hij later, door zich met goede daden bezig te houden, zijn 
eigenschappen definitief zou kunnen veranderen, dus, zijn wens om te ontvangen te 
veranderen in de eigenschappen, die bij de wens om  te geven thuishoren, en daardoor aan de 
wereld de mogelijkheid te geven om voort te bestaan. 
 
Men dient op te merken, dat de vermenging van de biena met de malchoet is een uiterst 
complex proces, dat zich in enkele fasen voordeed die wij straks zullen behandelen. 
Uiteindelijk, “verbrak” de Schepper én de biena, én de malchoet in vele kleine scherven, 
welke Hij zorgvuldig met elkaar vermengde. Nu bleek het, dat elke scherf beschikt over de 
eigenschappen van én de biena, én de malchoet. Deze scherf is juist de menselijke ziel. ‘Onze 
wereld’ is een geestelijke categorie, dus een geestelijke eigenschap van het meest absolute 
egoïsme, welk blijft volkomen leeg achter, kan niets in zichzelf ontvangen en voelt zich 
absoluut leeg. Zolang de zielen niet gevormd waren, en niet in de meest lage toestand terecht 
vielen, wordt het geacht, dat alles door de Schepper werd gedaan. Eigenlijk, met het woord 
“Schepping” kan men alleen de mens noemen, welke van de Schepper volkomen weggerukt 
is. Wanneer de schepping zich met het licht vult, begrijpt zij niets, dus zij is verblind, er blijft 
bij haar geen vrijheid van wilsuiting over, alles is van binnen en van buiten geprogrammeerd. 
Alleen naar mate het ontvangen van de masach, begint de vrijheid van de wilsuiting te 
verschijnen, en dan begint de malchoet zelf zich van beneden naar boven tot het niveau van de 
Schepper te verheffen. Alle partsoefiem van de wereld A”K beëindigen boven de taboer van 
de Galgalta. Zo komen de partsoefiem Galgalta, A”B, M”A en Bo”N uit. Hoe kunnen dan de 
partsoefiem plotseling onder de taboer van de Galgalta afdalen? De afdaling van de partsoef 
Nekoedot de Sa”G onder de taboer (het zal straks worden behandeld – vert.) kan men nog 
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begrijpen, daar deze partsoef stelt een pure biena voor, die niet voor zichzelf wenst te 
ontvangen.  
 
Op het licht biena, dus or chassadiem, is er geen tsiemtsoem, daarom kan het licht afdalen 
naar beneden, onder de taboer. Nekoedot de Sa”G voelen zich goed in alle situaties, dus in 
alle plaatsen in de geestelijke ruimten. De biena is gekenmerkt door de keuzevrijheid, die 
boven alle beperkingen staat. Naarmate een ziel eigenschappen van de biena verkrijgt, wordt 
zij steeds en steeds vrijer. De Sa”G wenst niets te ontvangen, zelfs niet de meest grote wens – 
de aviejoet dalet, daarom kon hij onder de taboer van de Galgalta zonder beperkingen 
afdalen. In de wereld Nekoediem daalt én or biena, én or A”B (chochma) af. Hoe is het 
mogelijk? Om de lagere partsoefiem te corrigeren, kan de A”B afdalen onder de taboer, en 
dan gaat hij gelijkenis qua eigenschappen tonen met  de lage partsoefiem, hoewel hij een 
geheel andere missie heeft. Naar alle partsoefiem dient men te kijken als naar onthullingen 
van de Schepper, die zich in verscheidene gewaden bekleedt, om op de zielen in te werken, 
die na de zondenval van de partsoef Adam verschijnen. De Schepper beperkt Zijn 
uitwerkingen, om ieder anders te bejegenen met als doel hem tot Zich te doen naderen. Alle 
werelden zijn geen scheppingen, maar bekledingen op de Schepper. Zij zijn zodanig naar hun 
kracht en de kwaliteit van de beperking, dat elke ziel ontvangt een strikt bepaald tintje, om 
naar de Schepper te reiken, waarbij zij geen vrijheid van wilsuiting verliest, dus de 
keuzemogelijkheid, één of andere illusie van haar keuze. Alle werelden en partsoefiem zijn 
levenloze objecten, “robotten”. Zij zijn in het geheel niet zelfstandig, en hebben geen 
keuzevrijheid. Alleen de mens, dus een samensmelting der malchoet de malchoet, welke de 
essentie is van de wens om te ontvangen, met de biena met haar wens om  te geven, is de 
enige schepping. Gelijk alle overige werelden beschikt de A”K over vijf partsoefiem. Deze 
partsoefiem ontstaan als gevolg van één en hetzelfde proces -  een verzwakking van de 
masach en zijn stijgen. De hoge partsoefiem: kether, chochma en biena besturen de lagere. 
Zijn zijn directe vertegenwoordigers van de Schepper, van Zijn wensen om het 
Scheppingsdoel te vervullen.  
 
Kether (bchienat sjoresj) – dat is de gedachte van de Schepper zelf om de scheppingen te 
creëren ten behoeve van hun genieting.  
 
Chochma (bchienat alef) – dat is datgene, waarmee de Schepper de scheppingen wenst te 
vergenoegen. Dat is én het vat én het licht chochma erin tegelijkertijd.  
 
Biena (bchienat beth) – dat is de eigenschap van de Schepper zelf, dus de wens om niets te 
ontvangen. Alle drie bovenste sfirot zijn de eigenschappen van de Schepper, waarmee Hij de 
schepping schiep en plaatste er twee tegengestelde wensen in: aan de ene kant – om zich te 
vergenoegen, aan de andere kant – om  te geven. Deze dualiteit komt volkomen tot zijn 
verwezenlijking in de bchiena dalet.  
 
Z”A (giemel) en Malchoet (dalet) zijn al niet meer de eigenschappen van de Schepper, maar 
de gevolgen van deze eigenschappen, dus hun realisatie. 
 
In verschillende werelden heten deze eigenschappen van de Schepper anders.  In de wereld 
Nekoediem is dat Kether, Abba ve Iema. In de wereld Atsieloet heten zij Atiek, Ariech Anpien, 
Abba ve Iema. De benamingen zijn anders, maar de betekenis is dezelfde. Vijf stadia zijn 
verplichtend op de gehele weg van het ontstaan der schepping. Belangrijk is het eindresultaat: 
hoe de bchiena dalet tot zijn volmaaktheid komt. Hoe kan men elke van de vijf 
eigenschappen, die op zijn beurt, ook uit vijf bestaat tot zijn volmaaktheid verheffen? 
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Voorelke eigenschap van de ziel bestaat zijn bepaalde kracht, die dit deeltje omhoog trekt, 
corrigeert  en tot de gehele volmaaktheid brengt. Wij zullen straks beginnen de wereld 
Nekoediem te bestuderen, die verscheen en brak opdat elk zo’n “bedorven” scherfje licht met 
een scherf der ziel gelijkenis zou vertonen, dus met hem zou overeenkomen om ermee 
gemeenschappelijke aanrakingspunten te vinden voor zijn toekomstige correctie. 
 
59)De wisselwerking van eigenschappen van malchoet en de biena in de partsoef Sa”G riep 
de tsiemtsoem beth in de werelden onder hem op, dat gekenmerkt werd door het verschijnen 
van een nieuw einde op het ontvangen van het hoge licht op de plaats van de biena. En de 
malchoet, die de verspreiding van het licht in het einde van de Galgalta, dus in zijn voeten, 
beperkte (terwijl zij stond iets hoger dan het punt van Deze wereld – vert.), steeg in de biena 
en beperkte de verspreiding van het licht tot de bovenste helft van de biena de goef, welke 
tieferet heet.  
 
Chessed, gvoera en tieferet overeenkomen in feite met kether, chochma en biena de goef. Het 
blijkt dus, dat biena de goef is tieferet. De malchoet, die in pe de rosj was, steeg in niekvej 
ejnajem (let. oogholtes – vert.) dus op de lijn, die de gevende vaten (G”E) van de vaten van 
ontvangst (AChAP) van de biena de rosj scheidt, en maakte daar een zievoeg, die nodig was 
voor het voortbrengen van de partsoef M”A van de wereld A”K. Deze partsoef heet wereld 
Nekoediem (ofwel onderste M”A).  
De partsoef Sa”G heeft resjiemot giemel (3) de hietlabsjoet en beth (2) de aviejoet. Dat 
betekent, dat de Sa”G in principe een partsoef van biena is, die in zichzelf or chassadiem 
heeft (dat bepaalt de basisresjiemo beth de aviejoet). Echter, de Sa”G heeft tevens de 
hietlabsjoet giemel, dus een herinnering aan de voorafgaande toestand (aan de partsoef A”B, 
dus aan de partsoef chochma). Daarom bevindt zich binnen de partsoef Sa”G een weinig 
straling van het licht chochma. Zolang deze straling van het licht chochma zich binnen de 
Sa”G bevindt, kan hij niet onder de taboer afdalen. Eigenlijk nog vóór het begin van het 
stijgen van het scherm heeft de Sa”G enige eigenschappen van de partsoef Chochma - 
Chochma be kieroev. Als gevolg van het stijgen van het scherm en het uitstoten van het licht, 
dat door onderlinge stoten van or pniemi en or makief veroorzaakt was, vinden in de Sa”G 
radicale veranderingen plaats. Zoals reeds gezegd is, elke stijging van het scherm van een 
traptrede op een traptrede, wordt begeleid door tussentijdse zievoegiem dehakaa, die leidt tot 
de voortbrenging van tussentijdse partsoefiem, welke heten nekoedot (in het gegeven geval 
Nekoedot de Sa”G). Zo zien wij, dat reeds de eerste stijging van het scherm (vanaf de 
malchoet de Sa”G in de Z”A de Sa”G) die tot het uitstoten van het licht jechieda de biena 
leidt, veroorzaakt, natuurlijk, ook de uitstorting van het schijnen van het licht chochma, welke 
uitstorting werd opgewekt door de aanwezigheid in de Sa”G van de resjiemo de hietlabsjoet 
giemel. 
 
Als gevolg daarvan, chochma be kieroev verdwijnt en de Sa”G verandert zich in de partsoef 
van een zuivere biena met beth de aviejoet en beth de hietlabsjoet.  Beth de hietlabsjoet en 
beth de aviejoet, dus de zuivere biena kunnen wel onder de taboer afdalen. Daarom dalen de 
Nekoedot de Sa”G ongehinderd onder de taboer af. In het algemeen vindt een proces van het  
overgaan van de partsoef Sa”G (giemel/beth) tot M”A (beth/alef). Dus, de Nekoedot de Sa”G 
met de resjiemot beth/beth is een tussentijdse partsoef. De biena, zoals alle sfirot, bestaat zelf 
uit vijf: kether, chochma, biena, Z”A en malchoet. Z”A stelt een overgangsstadium voor 
tussen de hoge drie sfirot en het vat van ontvangst, dus de malchoet. Dat is de 
gemeenschappelijke overkoepelende eigenschap zowel de eigenschappen van de Schepper, 
als die van de malchoet. De Z”A verbindt hen, a.h.w., met elkaar en daarom bestaat zij uit zes 
sfirot: chessed – dat is een gelijkenis van kether, gvoera gelijkt op chochma, tieferet gelijkt op 
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biena, netsach – dat is de eigenschap van de Z”A zelf, hod – dat is gelijkenis van de malchoet, 
en jessod – de som van alle eigenschappen. Dus, tieferet in de Z”A is biena. Indien wij haar 
ook nog dwars zouden verdelen, dan zou het blijken, dat zij bestaat tevens uit kether, 
chochma, biena (dus KaCha”B), chessed, gvoera, tieferet (dus ChaGa”T) en netsach, hod, 
jessod en malchoet (NeHJ”M, wordt uitgesproken als [nehiem] – vert.). Indien deze sfira 
tiferet zou verdeeld zijn in één derde en twee derden, dan zou het blijken, dat het licht alleen 
tot de bovenste derde van de tieferet aankomt, maar eronder verspreidt het zich niet. De 
plaats, waar de scheiding tussen de “gevende” vaten (dus de biena) en de vaten van ontvangst 
(dus de malchoet) plaatsvindt, heet parsa. De wensen KaCha”B-ChaGa”T heten “G”E” – 
altruïstische  wensen. De wensen NeHJ”M, dus  egoïstische keliem, heten ozen (onderste 
derde van de tieferet), netsach, hod, jessod zijn chotem, en de malchoet heet pe. En al dat bij 
elkaar heet ACha”P (ozen, chotem, pe). 
 
Nu kan de schepping werken alleen met G”E, maar met de keliem, waarin een bijmengsel van 
het egoïsme (ACha”P) aanwezig is, kan zij niet werken. De Tsiemtsoem Beth is de bron van 
onze zielen. De Thora, hoofdstuk BERESJIET, begint juist van dit moment. Vanaf dit 
moment beginnen wij langzamerhand te spreken over de menselijke ziel, maar voordien was 
er zelfs geen wortel van de schepping. Daarvoor was het nodig, om eerst de Ts”A te maken, 
vervolgens af te dalen tot de Nekoedot de Sa”G, een Ts”B te maken, verbreken alle goede en 
slechte eigenschappen, hen te vermengen en te beginnen een volkomen nieuw systeem op te 
bouwen, welk uit het goed en het kwaad zou bestaan, dus rechte en linke lijnen, of het 
systeem van reine en onreine werelden. Wij spreken nu over de Ts”B. De malchoet stijgt in de 
biena. Een stijging betekent iets verhevens, geestelijks. De biena, dus de eigenschappen van 
de Schepper, dient eerst tot zo’n niveau af te dalen, dat zij zich met de eigenschappen van de 
malchoet gelijk stelt. Dus, zich dermate “te bederven”, dat zij aan de eigenschap om voor 
zichzelf te ontvangen gelijk gaan stellen. Hoe kan dat gebeuren? De malchoet verdeelt de 
biena in G”E en ACha”P, door zich tussen hen te plaatsen, en beïnvloedt het onderste deel 
van de biena (Za”T de biena) zodanig, dat zij qua eigenschappen aan de malchoet gelijk 
wordt, dus zij wenst om te ontvangen. Het hogere deel van de biena (Ga”R) blijft steeds 
altruïstisch. Dat heet juist de Ts”B. De Schepper bewust “bederft” de biena, dus Zijn 
eigenschap, opdat zij aan de eigenschap om te ontvangen gelijk zou worden, ermee zou 
samenvloeien en opdat de biena de malchoet geleidelijk zou aantonen, hoeveel Zijn 
eigenschappen beter zijn, en de moeite waard zijn om ze over te nemen, door zich 
langzamerhand achter de Schepper naar boven voort te bewegen. 
 
Boven de malchoet bestaat de mogelijkheid van keuze in het aanwenden van intentie omwille 
van het geven. Onder het niveau van de heerschappij van de malchoet zo’n mogelijkheid 
ontbreekt. Wij vinden dus, dat indien de malchoet in de biena steeg, bestaat vanaf de biena en 
naar beneden geen keuze, en alle bchienot, eigenschappen, die zich onder biena bevonden, 
vielen in de macht van egoïstische wensen. Laten wij nogmaals het stijgen van de malchoet in 
de biena bekijken in grote lijnen. Is het mogelijk dat bij de biena opeens de wens om te 
ontvangen ontstond? Eerst laten wij het begrip tet riesjonot uiteenzetten, dus negen bovenste 
sfirot en de malchoet in het algemeen. (Baruch Ashlag gaf een volgend voorbeeld: een mens 
heeft keliem die ogen, oren, neus, mond heten, waarin het gezichtsvermogen, gehoor, reukzin 
en spraak verhuld worden. Natuurlijk, dat deze keliem zeer relevant zijn, want als ogen 
beschadigd zijn dan kan de mens niet zien, als oren beschadigd zijn – niet horen. Maar soms 
weigert de mens van de mogelijkheid om zijn zintuigen te gebruiken. Wanneer vindt dat 
plaats? Als de mens gaat slapen. Het blijkt dus, dat wanneer een mens een genieting wenst te 
ontvangen via zintuigen, dan maakt hij er gebruik van. En wanneer hij van rust wenst te 
genieten, dan weigert hij om ze te gebruiken. Dienovereenkomstig zien wij, dat de echte klie 
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is de wens om genieting te ontvangen, en zintuigen zijn geen keliem, maar dienen slechts de 
wens om te genieten – vert.). Neden bovenste sfirot zijn in overeenstemming met ons 
voorbeeld gezichtsvermogen, gehoor, reukzin, spraak, dus licht en klie en elk soort licht 
bekleedt een met hem overeenkomstige klie, maar de keliem van de eerste negen sfirot zijn 
geen echte keliem, omdat klie is de wens om genieting te ontvangen en deze bevindt zich 
uitsluitend in de malchoet, maar deze keliem zijn slechts nodig voor het bekleden van licht 
daarin naar het voorbeeld van gezichsvermogen, gehoor e.d. Wie ontvangt dan een genieting 
van de eerste negen sfirot? De wens om te ontvangen, die ‘malchoet’ heet. Nu keren wij terug 
tot de vraag over het stijgen van de malchoet in de biena. Is het mogelijk, dat een oor een 
wens om te nemen zou ontvangen? Alles, waar wij hier over spreken heeft betrekking tot 
datgene, wat de malchoet via de eerste negen sfirot ontvangt. Vanaf de Tweede Beperking en 
verder bevat de malchoet slechts de helft van de sfira biena en hoger.  
 
60)De Tsiemtsoem Beth heet ook tsiemtsoem NeHJ”M de A”K (indien men de partsoef 
Galgalta in tien sfirot zou verdelen, dan zou de rosj Ga”R, ofwel KaCha”B zijn. Toch –  
ChaGa”T, en sof – NeHJ”M), omdat de Nekoedot de Sa”G die daar beëindigden, waar ook de 
partsoef Galgalta, dus boven het punt van onze wereld. Nu, bij de stijging van de malchoet in 
de biena en hun gezamenlijke actie, beëindigen zij onder de taboer van de Galgalta in de 
tieferet de goef van de Galgalta waar de malchoet naar steeg, die verspreiding van het licht 
beperkt. En onder de malchoet is een lege plaats gevormd absoluut zonder licht op de plaats 
van de egoïstische wensen NeHJ”M de Sa”G, die zich beperkten en van het licht 
leegmaakten. ACha”P de rosj de Sa”G scheidde zich van G”E en begon een rol van goef te 
vervullen. De tien sfirot de rosj stijgen van niekvej ejnajem ( de grens tussen Ga”R de biena 
en Za”T de biena) en erboven, en eronder vormde zich de goef, welke slechts een kleine 
straling kan ontvangen, die uit het hoofd komt. Deze tien sfirot, die ontstonden als gevolg van 
een zievoeg dehakaa in niekvej ejnajem de Sa”G, heten tien sfirot van de wereld Nekoediem. 
Zij daalden naar beneden van de niekvej ejnajem af en namen hun plaats onder de taboer van 
de wereld A”K. Daar verdeelden zij zich in rosj en goef. De plaats, waaronder or chochma 
zich nu niet kan verspreiden, heet parsa. De wereld Nekoediem heet een uitwendig deel. De 
inwendige sfirot heten partsoef M”A en Bo”N van de wereld A”K. 
 
Waarom eigenlijk vond de Tsiemtsoem Beth plaats? Het gaat erom, dat wanneer de Nekoedot 
de Sa”G, die in feite Za”T de biena voorstellen, dus de vaten, waar de Z”A en malchoet zich 
met een verzoek om licht aan wenden, en die gereed zijn dit licht naar beneden over te 
brengen, daalden onder de taboer af en daar de NeHJ”M der Galgalta tegenkwamen (met zeer 
grote wensen dalet/giemel, die qua eigenschappen dicht bij die van de dalet/dalet of de 
Essentie der Schepping, waren), namen de Nekoedot de Sa”G de wensen van NeHJ”M de 
Galgalta over. 
 
Maar er ontbrak hen aan een geschikt scherm, en daarom ontstond de mogelijkheid, dat de 
Nekoedot de Sa”G het licht omwille van eigen genieting zouden ontvangen. Om dat te 
voorkomen, steeg de malchoet (die Ts”A verrichtte) in de tieferet (dus biena de goef), 
waardoor zij de vaten van ontvangst van de gevende vaten af haakte. Nu kunnen de Nekoedot 
de Sa”G  niet voor zichzelf genieten. Dat is dan juist de Ts”B. In de Malchoet van de 
Oneindige wereld zijn tien sfirot KaCha”B, ChaGa”T en NeHJ”M. Na de Ts”A kan men 
gebruikmaken van negen eerste sfirot en erin zoveel licht omwille van de Schepper 
ontvangen, als de schermkracht het toelaat. En alleen de malchoet kan het licht niet 
ontvangen: zij heeft slechts or chozer (weerkaatsend licht). De Tsiemtsoem Beth stelt 
aanvullende voorwaarden. Nu kan men helemaal geen or chochma ontvangen, zelfs niet 
omwille van de Schepper. Nu kan men slechts geven, waardoor men een genieting ontvangt 
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uit de gelijkenis van eigen eigenschappen met die van de Schepper, dus or chassadiem. Indien 
er een verbod op twee á drie willekeurige wensen bestaat, dan wordt erop geen zievoeg 
gemaakt: zij worden niet in aanmerking genomen, men maakt er geen gebruik van.  
 
Laten wij nogmaals de wisselwerking tussen de eigenschap dien (strenge gerechtigheid) en 
barmhartigheid bekijken. Bij het stijgen van de malchoet in de biena vond de beperking van 
de biena plaats. Hoe komen wij te weten, dat de malchoet verzoeting ontving in de vorm van 
barmhartigheid? Is het doel van deze verrichting niet dat de malchoet – dien, de eigenschap 
van barmhartigheid zou ontvangen en niet omgekeerd – de biena die barmhartigheid heet de 
eigenschap van dien zou verkrijgen? Om deze vraag te beantwoorden geven wij een 
voorbeeld, dat laat zien, op welke manier middels Ts”B malchoet verzoeting ontving. De 
wijzen plachten te zeggen: “Aanvankelijk was de Schepper van plan om de wereld te 
scheppen met de eigenschap van dien, maar toen Hij zag, dat de wereld zo niet kan 
voortbestaan, voegde Hij tot de eigenschap van strenge gerechtigheid de eigenschap van 
barmhartigheid toe”. ‘Wereld’ heet malchoet, die op zichzelf beperking maakte – de 
manifestatie van de eigenschap dien. Ondanks dat bestaan er in elke partsoef altijd tien sfirot, 
hoewel malchoet van de partsoef maakte op zich een beperking. De malchoet zelf heeft nog 
geen volledige partsoef. Echter de wens van de Schepper is dat zij haar volledige partsoef zal 
hebben, die in zijn keliem het direchte licht zal ontvangen zoals het vóór de Beperking was. 
Wij hebben geleerd, dat de plaats, waarin deze correctie zich voordoet is malchoet van de 
Z”A van de wereld Atsieloet. Deze malchoet wordt vervolgens van de Z”A ook afgescheiden 
en wort een zelfstandige partsoef – de malchoet van de wereld Atsieloet. In de Z”A eveneens 
als in alle partsoefiem vond het stijgen van de malchoet in de biena plaats, dus zijn malchoet 
steeg in zijn Z”A, die ‘chaze’ heet. En vanaf de chaze naar beneden (NeHJ”M) vielen in de 
macht van de malchoet. Het blijkt nu, dat dankzij het stijgen van de malchoet in de biena 
beperkte de Z”A zich, dus hij gebruikt al zijn tien sfirot niet, maar slechts tot de chaze (biena 
de goef). Daarna, dankzij de zievoeg van A”B Sa”G werd de Ts”B opgeheven en de malchoet 
daalde op haar plaats. Toen zuiverden keliem NeHJ”M zich, en Z”A kon ze weer gebruiken. 
Hier zien wij iets totaal nieuw! Aangezien in het geestelijke niets verdwijnt, vinden wij, dat de 
malchoet nog boven staat en NeHJ”M bevinden zich onder haar macht, echter de zievoeg A”B 
Sa”G terwijl hij de Ts”B tenietdoet, laat de malchoet niet naar beneden. Wij vinden dus, dat 
de malchoet verkreeg keliem de NeHJ”M dankzij de gadloet van de Z”A, heeft ze in zichzelf 
ingevoegd. Deze keliem, die tot het directe licht behoren, die ‘vonken van de wens om te 
geven’ heten, die op generlei wijze tot de malchoet behoren, vielen in de malchoet – de wens 
om voor zichzelf te ontvangen, en nu, dankzij hen, kan de malchoet geven. En deze NeHJ”M 
zijn in negen delen verdeeld en stoten zich bij de malchoet aan, die boven zich bevindt, 
waarbij de partsoef Malchoet is gevormd. Nu zien wij, dat was er geen Ts”B dan zou absoluut 
geen mogelijkheid bestaan bij de malchoet om de eigen partsoef op te bouwen.  
 
In het hoofd wordt een berekening gemaakt, dat slechts drie eerste sfirot gevende zijn en ik 
kan ze gebruiken, maar eronder bevinden zich ontvangende sfirot (dus de sfirot tot het midden 
van tieferet), en deze kan ik niet gebruiken. Een zievoeg dehakaa vindt allen vanaf het midden 
van de tieferet en erboven plaats. Een dergelijke werking doet zich voor ook in de goef: alleen 
de sfirot vanaf kether en tot het midden van de tieferet kan ik gebruiken. De resterende 
wensen blijven leeg. Dat is de Ts”B. Hij zegt je, dat je alleen kan geven omwille van de 
Schepper, maar ontvangen kan je niet. 
 
De masach in het hoofd ging van pe in niekvej ejnajem over, en nu wordt alleen 
gebruikgemaakt van gevende vaten, welke zich boven het scherm bevinden. Op de 
ontvangende wensen is er geen scherm, maar er is een mogelijkheid om deze wensen omwille 
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van het ontvangen voor  zichzelf te beperken. Zij worden eenvoudig afgesloten en men zegt, 
dat men ermee niet werkt, maar men werkt alleen met de gevende wensen. De toestand van 
een partsoef, wanneer hij werkt alleen met de gevende wensen, heet katnoet (klein), daar hij 
gebruikmaakt alleen van gevende vaten. Maar de toestand, wanneer hij, na anti-egoïstische 
krachten te hebben verkregen, in staat zou zijn om het licht in zijn vaten van ontvangst te 
ontvangen en te werken met alle tien wensen, heet gadloet (groot). Er ontstaat een vraag: hoe 
kan men toch binnen de tiende wens, dus de malchoet ontvangen? Immers dat was niet 
toegestaan zelfs vóór de Ts”B? – Dat kan men doen middels zulke begrippen als “ACha”P de 
alieja” en “drie lijnen”. Maar erover zullen wij later spreken. Boven het scherm staan alleen 
maar de gevende vaten – G”E, en onder het scherm – vaten van ontvangst (ACha”P), 
waarmee het niet werkt in katnoet. Van G”E de rosj G”E de toch gevuld, en van ACha”P de 
rosj niets in ACha”P de toch terechtkomt. Ons lichaam is ingericht naar het beeld en 
gelijkenis van een geestelijke partsoef. In hem bestaat een scheidingslijn - diafragma in het 
lichaam - middenrif, dus spier- en peesachtig tussenschot tussen borst- en buikholte, dat onze 
voortbeweging regelt. Deze diafragma scheidt ademhalingssysteem en 
voedselverteringssysteem. De ademhalingssysteem overeenkomt met met gevende vaten, en 
voedselverteringssysteem – met vaten van ontvangst. Daarom juist de letter alef – de eerste 
letter van het alfabet, bestaat uit een schuine lijn – diafragma, waarboven bevindt zich de 
bovenste letter joed – dat is G”E, en de lagere letter joed – dat is ACha”P. Eigenlijk juist na 
de Ts”B verkrijgt de schepping een meer bepaalde vorm. De letter alef belichaamt daarom het 
begin van het proces.  
 
Wanneer bij de mens één of andere willekeurige wensen ontstaan, en hij besluit, welke ervan 
hij wel en welke  niet kan gebruiken, dan betekent het, dat bij hem een scherm ontstaat en hij 
weet, hoe ermee te werken. Wat betekent de wens om  te geven zonder iets ervoor terug te 
ontvangen? Dat is de biena, de bchiena beth. Zij zegt niets te willen ontvangen, daar zij 
begrijpt, dat een genieting haar van de Schepper doet verwijderen. Het is meer gewenst om 
niets te ontvangen en dichter bij Hem te zijn. Zij ontvangt een genieting van het geven. Wij 
kunnen genieten hetzij van het ontvangen, hetzij van het geven, wat in feite ook, a.h.w., het 
ontvangen is, namelijk, het ontvangen van een genieting  doordat zij dicht bij de Schepper is. 
De partsoef Sa”G ook niets ontvangt. Waarom dan heeft hij rosj, toch en sof? Waarom dan 
maakt hij een zievoeg dehakaa? Op het eerste gezicht dient in hem gewoon het licht 
chassadiem zich te verspreiden. En toch is het niet zo. Het licht chassadiem stelt een zeer 
grote genieting voor uit de gelijkenis aan de Schepper, uit het feit, dat je je samen met Hem 
bevindt, dat je dezelfde informatie bevat als de Schepper. Je kent Zijn gedachten, gevoelens, 
je bevat hetzelfde wat in Hem is, het is dezelfde traptrede. Van dat  ondervindt men een 
gigantische genieting, en ook daarop dient men een scherm op te stellen, opdat men een 
genieting niet egoïstisch, maar altruïstisch zou aanvoelen. De Sa”G kan niet een gehele 
genieting in zichzelf opnemen, omdat hij een zievoeg in rosj en toch heeft, maar sof kan hij 
niet vulen. In werkelijkheid bij de schepping kunnen geen gevende vaten zijn. Immers de 
Schepping – dat is de Malchoet ná de Ts”A, dus het vat van ontvangst. Deze malchoet plaatst 
een scherm van één of andere kracht, en afhankelijk ervan gedraagt zij zich hetzij als kether, 
hetzij als chochma, of als biena, Z”A, malchoet. Zo zien wij, dat een deel van deze vaten van 
ontvangst, namelijk, kether, chochma en Ga”R de biena, waarop een overeenkomstig scherm 
aanwezig is, kan men als gevende vaten gebruiken. Indien er zuiver geven bestond (en dat is 
slechts de Schepper), dan zou de schepping het niet waarnemen, daar zij alleen datgene kan 
waarnemen, wat in haar binnenkomt. Een hogere partsoef brengt altijd een lagere voort, 
omdat in hem resjiemot overblijven. De Malchoet van de Oneindige wereld vulde zich met 
het licht, welk haar al zijn krachten gaf, al zijn eigenschappen. Als gevolg daarvan, wenst zij 
hartstochtelijk om net als het licht te zijn en zij is bereidt om alles op te offeren, tot aan het 
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uitstorten van het licht toe, en wenst niets te ontvangen. En de kracht van deze wens duuwt de 
gehele Schepping van het begin tot het einde naar gmar tiekoen. Alles, wat met de Schepping 
gebeurt, al de wens van de malchoet om zichzelf te corrigeren, opdat zij aan de Schepper 
gelijk zou zijn, vindt zijn weerspiegeling na de Ts”A. En daarvoor beschikt de malchoet over 
de krachten, omdat zij volledig met het licht was gevuld, welk zijn eigenschappen aan haar 
overbracht. 
 
Een hogere toestand geheel bepaalt en voortbrengt een lagere, die hemzelf is, maar op een 
lager niveau. Waarmee, bijvoorbeeld, onderscheidt de Galgalta zich van de A”B? Daarmee, 
dat de A”B werkt voor de Schepper met mindere kracht. Maar beide gebruiken zij de 
egoïstische keliem voor het werk ten behoeve van de Schepper. De Sa”G kan dat niet meer 
doen, daar zijn scherm is nog minder dan bij de A”B, daarom juist kan hij niet omwille van de 
Schepper ontvangen, en kan alleen maar, gelijk de biena, niets voor zichzelf ontvangen. Maar 
omdat hij niets ontvangt, dus hij maakt geen gebruik van zijn vaten van ontvangst omwille 
van de Schepper, kan hij die egoïstische wensen met het licht chassadiem vullen, welke de 
voorafgaande partsoefiem niet in staat waren te vullen. Zoals reeds is gezegd, op or 
chassadiem geldt de Tsiemtsoem niet en daarom kan de partsoef Sa”G onder de taboer 
afdalen. Verder brengt hij de wereld Nekoediem voort, en vervolgens ook de wereld 
Atsieloet. Eigenlijk, is het juist de biena, de Sa”G, die de eerste en de enige wens van de 
Schepping is, welke allen in beweging brengt. De bchienat sjoresj – dat is de wens van de 
Schepper om de Schepping te vergenoegen. De bchiena alef – dat is de Schepping, welke de 
Schepper zelf schept. En slechts de bchiena beth, biena – dat is de reaktie van de Schepping 
zelf om aan de Schepper gelijk te zijn. Deze haar eigenschap geeft in de toekomst een richting 
aan de ontwikkeling van de gehele schepping tot aan de eindcorrectie toe. De Sa”G 
verspreidde zich zowel boven de taboer van de Galgalta, als ook onder hem in de vorm van 
de nekoedot. Van de resjiemot Sa”G boven de taboer ontstonden partsoefiem M”A Eljon en 
Bo”N Eljon. En op de resjiemot, die van onder de taboer de Galgalta stegen, maakt de Sa”G 
een zievoeg en brengt een partsoef van de wereld Nekoediem voort. De Sa”G is doordrongen 
met de wensen dalet/giemel onder de taboer en wenste hen te vullen. Stel je voor, dat je én de 
wens om  te geven én de wens om te ontvangen geeft. Eigenlijk, heeft de schepping geen 
altruïstische wensen om  te geven, zij is geschapen op een puur egoïsme, dus op de wens om 
te genieten. Maar men kan wel genieten, én door het ontvangen van het licht chochma, dus te 
genieten van directe ontvangst van een genieting (licht van de Schepper), én door het 
ontvangen van het licht chassadiem, dus te ontvangen van genot uit de gelijkenis van zijn 
eigenschappen aan die van de Schepper, uit “het niet-ontvangen”. Daarom definiëren wij, 
a.h.w., twee wensen van de schepping: om te ontvangen en om te geven. Maar de Schepper 
schiep alleen één wens – om te ontvangen. 
 
Wanneer de mens werkt alleen met de wens om  te geven, dan maakt hij een tsiemtsoem op al 
zijn egoïstische wensen en zich in katnoet bevindt. Hoe kan men deze toestand van katnoet 
oproepen? Indien alle wensen van de mens zijn groter dan zijn scherm, dan rest hem niets 
anders, dan om ze als vaten van ontvangst niet te gebruiken. In zulke staat bevinden wij ons 
allemaal. Het enige, wat wij kunnen is alleen al onze wensen om te ontvangen niet in werking 
te brengen. Deze toestand heet “oebar”, dus embryo. Malchoet – dat is de wens om te 
ontvangen omwille van het ontvangen, een puur egoïstische wens. Indien alle wensen van de 
mens alleen door een zulke intentie worden doordrongen, dan betekent het, dat de malchoet in 
de biena steeg, dus zij heerst over al haar wensen vanaf de biena en eronder. Dat is de Ts”B. 
Wij zelf kunnen een dergelijke wens in ons niet corrigeren. Het enige wat mogelijk is, is om 
in een groep te werken onder leiding van een rav en met betrouwbare bronnen, wanneer, door 
het inbrengen in dergelijke lessen van nodige inspanningen, kan men een verhevener licht van 
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de Schepper naar zich opwekken - Zijn invloed, Zijn waarneming, welke ons zullen helpen 
om anti-egoïstische krachten (scherm) te verkrijgen. In die mate, waarmee wij aan het 
egoïsme weerstand zullen kunnen bieden, zullen wij de Schepper waarnemen en in ons de 
intentie zal verschijnen om omwille van Hem te werken. Zo is de wet, dat wanneer een 
kleinere partsoef de hogere begint te waarnemen, dan verkrijgt hij de wens, de intentie om 
alles voor hem te doen. Indien wij over zulke wens nog niet beschikken, dan is dat alleen 
omdat wij de hogere partsoef niet waarnemen. De Schepper onthulde zich aan ons nog niet, 
omdat over ons het egoïsme heerst, welk het altruïsme bedrukt, en voorlopig waarnemen wij 
ons als zelfstandig en onafhankelijk van de Schepper. Maar wanneer Hij zich aan ons zal 
openbaren, zullen wij terstond Zijn slaven worden. Ter verandering van één of andere van 
mijn eigenschappen dien ik voor alles te begrijpen, dat zij mij schade toebrengen, en 
vervolgens de Schepper om hun verandering naar de altruïstische te verzoeken. Dit proces 
heet “het zich bewustworden van het kwaad”. Al het leren is erop opgebouwd. Wij zijn hetzij 
slaven van ons egoïsme, hetzij slaven van de Schepper. Het is belangrijk om te begrijpen, aan 
wat men de voorkeur geeft. De vrijheid ligt hem in een vrije keuze voor één boven de ander. 
Een waarneming van het leed bepaalt het gedrag van de mens. De Schepper gaf aan een 
moeder de wens om van haar kind afhankelijk te zijn en om alles voor hem te doen. Aan 
sommige mensen geeft de Schepper een vermogen om het leed van anderen te waarnemen. 
Maar in de regel, ieder lijdt eronder, dat hij zijn eigen egoïstische wensen niet kan bevredigen. 
 
61)Het is nodig om te begrijpen, dat omdat de 10 sfirot van de wereld Nekoediem en M”A van 
de wereld A”K van de niekvej ejnajem van het hoofd Sa”G zijn uitgekomen (dus de grens 
tussen de “gevende” vaten en de vaten van ontvangst, of Ga”R en Za”T de biena), hadden zij 
de Sa”G moeten bekleden van pe van het hoofd en eronder naar hetzelfde principe als de 
vorige partsoefiem eruit kwamen: elke lagere bekleedt een hogere vanaf pe van het hoofd en 
eronder. Waarom hier dan daalden zij lager af en bekleedden de plaats onder de taboer de 
A”K? Om dat te begrijpen, dient men te weten hoe vond het onderlinge binnendringen van de 
biena in de malchoet plaats dat tot hun éénwording leidde. 
 
62)Het gaat erom, dat wanneer partsoef de Sa”G eruitkwam, werd hij in het geheel boven de 
taboer van de Galgalta beëindigd. Dat deed zich voor naar hetzelfde principe, als bij de A”B, 
omdat hij niet onder de taboer en eronder kon afdalen waar de bchiena dalet van de Galgalta 
heerst in de vorm van tien sfirot de siejoem. En in de partsoefiem A”B en Sa”G is er niets 
gemeenschappelijks met de bchiena dalet. Maar toen de nekoedot de Sa”G begonnen eruit te 
komen na het verzwakken van de masach vanaf beth de aviejoet en giemel de hietlabsjoet tot 
alef de aviejoet en beth de hietlabsjoet, en de taamiem de Sa”G verdwenen, kwam het niveau 
van de nekoedot Va”K (zes sfirot), dus Z”A, waarin drie eerste sfirot ontbreken. Daar is er 
geen or chochma, maar is slechts or chassadiem. Deze toestand overeenkomt in het geheel 
met de eigenschappen van de tien sfirot de siejoem onder de taboer, die zich tevens in de 
toestand van Va”K bevinden. Wij weten, dat overeenkomst qua eigenschappen in het 
geestelijke verenigt hen tot één. Daarom daalden Nekoedot de Sa”G onder de taboer en 
vermengden zich daar met Zo”N (Z”A en malchoet) van de wereld A”K tot één geheel. 
Men dient te weten, dat met ‘Nekoedot de Sa”G’ bedoeld wordt niet de biena, die het licht 
chochma niet wenst te ontvangen. Alles waar wij het over hebben is slechts over de malchoet! 
Deze malchoet heet ‘biena’ omdat zij weet, dat zij niet staande zal houden tegen genieting van 
het licht chochma, en daarom wenst zij zich niet aan verleiding bloot te stellen. Zij is in het 
geheel niet geïnteresseerd in het licht chochma, maar slechts in het licht chassadiem. Laten 
wij het begrip ‘stijgen van Ma”N’ bekijken. Ma”N – dat zijn de eerste letters van woorden 
‘mej noekvien’, het meervoud van de woorden voor ‘maim’ (water) en noekvien 
(vrouwelijke). Vóór de verbinding was de biena afzonderlijk en de bchiena dalet afzonderlijk. 
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Toen de biena onder de taboer afdaalde, verenigde zij zich en vermengde met de malchoet. 
Nu zijn er twee malchoets: malchoet de malchoet en malchoet die in de biena is ingevoegd. 
Het is bekend, dat de biena maim heet – de meervoudsvorm van twee malchoets – noekvien. 
Samen wordt het ‘mej noekvien’ – een toespeling op het feit, dat vanaf dit moment en verder 
bij elke stijging van Ma”N dient de malchoet middels de biena worden verzoet. De pure 
malchoet heet niet Ma”N maar ‘scherm’ of de eigenschap dien. Zeer veel in deze paragraaf 
wekt vragen op, waar ik nu en dan geen antwoorden op heb. En in het algemeen genomen, 
niet op alle vragen gaf Baal haSoelam antwoorden. Hij stelde dat zich ook niet voor doel, om 
daardoor aan de leerlingen zelf de mogelijkheid te geven om inspanningen te leveren en een 
nodig anwoord a.h.w. te vinden. Ons werk is een veld ter aanzetting van de nodige 
inspanningen, en niet een middel ter begrijpen van geestelijke werelden. Men kan begrijpen 
alleen naar mate van waarneming van de Schepper, wanneer de mens een eigenschap heeft, 
welke gelijkenis vertoont met een eigenschap van de Schepper. Dan verandert deze 
eigenschap in het geestelijke vat van ontvangst, met behulp waarvan de mens geestelijke 
informatie kan waarnemen. Pas na de levering van een bepaalde hoeveelheid en kwaliteit van 
inspanningen, gaat de Schepper zich onthullen. Indien u de tekst gewoon onthoudt, dat 
Nekoedot de Sa”G onder de taboer kunnen afdalen en zich met NeHJ”M der Galgalta 
vermengen, zal dat voldoende zijn om verder te gaan. De feiten dienen goed in het hoofd te 
zitten. Deze informatie verdwijnt niet met de biologische dood. 
 
63)Echter, men dient te begrijpen, dat tussen Nekoedot de Sa”G en NeHJ”M van de Galgalta 
bestaat toch een voelbaar verschil. In de nekoedot de Sa”G bestaat de bchiena beth de 
aviejoet en er is niets gemeenschappelijks met de bchiena dalet, welke is onder de taboer, 
hoewel zij beide zich op het niveau Z”A bevinden, maar met verschillende graad van aviejoet. 
Het gaat erom, dat de aviejoet verschijnt in het geheel niet in de partsoef, wanneer hij met 
licht is gevuld. Het licht bedrukt immers een vat, of wens. Maar na het uitstorten van het licht 
uit de partsoef, onthulde zich in hem een nodige aviejoet, die  Nekoedot de Sa”G een 
mogelijkheid verschafte om naar beneden onder de taboer af te dalen en met NeHJ”M van de 
Galgalta zich te vermengen. Dat had bijgedragen aan de Ts”B en aan het  vormen van een 
nieuwe siejoem in de plaats van de biena de goef van de partsoef. Tevens veranderde de plaats 
van een zievoeg en de verplaatsing van de malchoet uit pe de rosj in niekvej ejnajem.  
Het is geschreven dat er een gelijkenis qua eigenschappen bestaat tussen de Nekoedot de 
Sa”G en Zo”N de A”K, daar zij beide een partsoef van het niveau Va”K (katnoet, klein) zijn. 
Het niveau van de partsoef Nekoedot de Sa”G is beth-alef, wat bepaald wordt als Va”K 
terwijl Zo”N de A”K zijn Va”K om een andere reden, niet qua hun hoogte (die is dalet-
giemel), maar omdat de Zo”N bevindt zich onder de taboer – de tien sfirot van het einde van 
partsoef. Waarin zijn deze partsoefiem dan gelijk? Partsoef Galgalta heet inwendige A”K. Hij 
heeft de inwendige HaVaJ”A (vierletterige Naam van de Schepper: joed-hej-vav-hej – de 
basis van elke klie – vert.). Dat houdt in, dat hij naar een bijzondere orde wordt verdeeld 
ongeacht hoogte van een partsoef. Het hoofd heet kether en dat is koetso (stippeltje) van de 
letter joed. Van pe tot chaze – chochma, joed van de naam HaVaJ”A; van chaze tot taboer – 
biena en dat is eerste hej van de naam HaVaJ”A; van taboer naar beneden – M”A en Bo”N en 
dat zijn letters vav en hej van de naam HaVaJ”A – deze zijn namelijk Va”K. Volgens deze 
orde blijkt het, dat hun hoogte gelijk is, dus beide zijn zij Va”K, zij hebben het licht 
chassadiem met een weinig stralen van licht chochma, echter niet omdat zij vav en hej zijn, 
maar omdat het tien sfirot van het einde van partsoef zijn. 
 
64)Wij zien nu, dat de bron van de gezamenlijke actie van de malchoet en de biena, die Ts”B 
heet, onthulde zich slechts onder de taboer van de wereld A”K bij het verspreiden daarnaartoe 
van de partsoef Nekoedot de Sa”G. Daarom konden de tien sfirot van de wereld Nekoediem 
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(welke volgens de wetten Ts”B er uit kwamen) zich niet boven de taboer van de wereld A”K 
verspreiden, omdat niets kan zich onthullen boven zijn bron, de wortel. En aangezien de Ts”B 
vanaf de taboer en eronder heerst, werd de wereld Nekoediem gedwongen om zich ook daar te 
verspreiden.  
 
Bij de partsoef Sa”G (evenwel als bij alle andere partsoefiem), onder invloed van afstotende 
botsing van het uitwendige en het inwendige lichten, begon het scherm zich te verzwakken en 
in pe de rosj te stijgen.Zoals is gezegd, begon als gevolg daarvan een tussentijdse partsoef 
Nekoedot de Sa”G zich te vormen, die zoals bekend, resjiemot beth/beth heeft, dus hij stelt 
een zuivere biena voor. Daarom kan hij zich overal verspreiden, onder de taboer van de 
Galgalta inbegrepen, alsmede die wensen te vullen, welke de voorafgaande partsoefiem niet 
in staat waren te doen. Nekoedot de Sa”G kunnen hun wensen op die manier gebruiken, zoals 
noch Galgalta noch Sa”G konden doen. Zo gebruikte de Galgalta slechts 20 percent omwille 
van de Schepper boven de taboer. Op de overige wensen - NeHJ”M – die zich onder de 
taboer van de Galgalta bevonden, verrichtte zij gewoon een tsiemtsoem. De Sa”G kon 
omwille van de Schepper met welke aviejoet dan ook niet ontvangen. Hij kan alleen geven en 
niets ervoor terug ontvangen. Indien hij toch zou beginnen te ontvangen, dan zal dat 
ontvangen egoïstisch zijn. Hij heeft helemaal geen scherm op de egoïstische wensen. Waarom 
daalt de Sa”G dan niet direct onder de taboer af? Omdat hij beschikt over de giemel de 
hietlabsjoet, dus een kleine straling or chochma, welke laat hem niet toe om zich onder de 
taboer af te dalen. Wanneer echter bij het stijgen van de masach omhoog naar pe de rosj, 
giemel de hietlabsjoet verdwijnt, en blijft alleen beth de hietlabsjoet over, dus zuivere biena 
zonder or chochma, dan kunnen de Nekoedot de Sa”G zich onder de taboer afdalen zonder 
maar iets in hun keliem te willen ontvangen, maar alleen omwille van te genieten van het 
geven, en dat is – om or chassadiem te ontvangen. Dat is juist het werk van de zuivere biena. 
Wanneer hij toch onder de taboer afdaalt, dan ontmoet hij daar zulke wensen, waartegen hij 
zich niet staande kon houden. Ook de Galgalta en de A”B wensten niet om in de keliem onder 
de taboer te ontvangen, maar daar samen met or chassadiem was tevens een kleine straling 
van or chochma. Dit or chochma was afkomstig was het or chochma, welk zij in de keliem 
ontvingen boven de taboer omwille van de Schepper. Nekoedot de Sa”G daarentegen, die 
naar hun aard niets wensen te ontvangen, en naar de opbouw aan NeHJ”M van de Galgalta 
gelijken, beginnen zich (wegens hun gelijkenis) met hen te vermengen. Maar wanneer zij een 
klein tintje or chochma zien, dat een geweldig genot daar geeft, wensen zij plotseling zelf 
ermee te genieten, hoewel zij tot het ontvangen niet in staat zijn wegens het ontbreken van het 
scherm.  
 
En dan direct treedt in werking de wet van de Ts”A, die het licht niet toelaat, om in de 
egoïstische vaten binnen te komen. Dientengevolge verlaat terstond het licht ze, en de 
Malchoet van de Oneindige wereld stijgt omhoog in de biena en het ontvangen van het licht in 
vaten van ontvangst beperkt. Zo verloopt de tweede beperking, dus de Ts”B. Reeds de Sa”G 
kon de egoïstische keliem omwille van de Schepper niet gebruiken. Des te meer de volgende 
partsoefiem M”A en Bo”N, die geen scherm hebben, kunnen niets omwille van de Schepper 
ontvangen. De Ts”B staat ééns en voor altijd op wacht om het gebruik van de egoïstische 
keliem onmogelijk te maken. Zij kunnen niet gebruikt worden, men dient hen te isoleren. Een 
berekening kan men maken alleen op de altruïstische keliem. Wanneer zulke informatie in de 
rosj de Sa”G omhoogkomt, dan wordt daar tevoren een structuur van een toekomstige 
partsoef met inachtneming van de Ts”B ontworpen. En een zievoeg wordt niet in pe de rosj 
gemaakt, maar hoger, dus in niekvej ejnajem, waar vanaf deze plaats en hoger alleen de 
gevende wensen zich bevinden. Een dergelijke berekening dient plaats te nemen ook in goef 
van een partsoef, waar het licht binnen kan komen alleen in de vaten KaCha”B ChaGa”T, 
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dus tot de helft van de tieferet. In feite, blijven én in het hoofd, én in het lichaam dezelfde tien 
sfirot, alleen de mate van hun gebruik verandert. Dat betekent, dat men elke sfira, dus kether, 
chochma, biena e.d., gebruikt niet voor alle 100 percent, maar, laten wij zeggen, 60 percent. 
Toch, zeggen wij, dat een zievoeg doet zich alleen op G”E, KaCha”B ChaGa”T. Maar dat is 
slechts de terminologie. Men kan van ACha”P (vaten van ontvangst) gebruikmaken alleen 
door zich tot hen te verhouden als tot gevende vaten, door hen boven de parsa “te doen 
stijgen” (de parsa is de grens tussen de gevende en ontvangende vaten – vert.). 
 
Echter, ondanks het feit, dat men zich nu verhoudt tot de ACha”P als tot gevende vaten, aan 
welke slechts or chassadiem toekomt, trekt de ACha”P (die steeg) geheel in overeenkomst 
met zijn aard, automatisch een kleine straling or chochma aan. Dit proces heet “ACha”P de 
alieja”. De masach in de Galgalta, die in pe de rosj stond, had een aviejoet dalet en maakte 
een zievoeg op alle wensen, maar slechts 20 procent van elke ervan gebruikt wordt omwille 
van de Schepper, en 80 percent nemen in het ontvangen omwille van de Schepper geen deel. 
Voor hen heeft het scherm niet voldoende anti-egoïstische kracht. En in de Nekoedot de Sa”G 
na de Ts”B wordt alleen gebruikgemaakt van altruïstische vaten, welke zich boven niekvej 
ejnajem bevinden, daar zij een wens hebben om  te geven omwille van het geven. Het hele 
Heelal stelt een éénduidige oorzakelijke ketting vanaf de eerste toestand, wanneer de 
Malchoet van de Oneindige wereld was volledig met het licht gevuld en tot haar eindcorrectie 
toe, wanneer zij wederom met het licht zal worden gevuld. Dit proces wordt bestuurd middels 
resjiemot. Vanaf de Oneindige wereld, neemt de Malchoet geleidelijk al haar genietingen 
door, en stelt een scherm erop, waarbij zij de resjiemot van elke voorafgaande partsoef tot 
haar eindcorrectie toe achterlaat. Alleen de resjiemot bepalen het voortbrengen van de 
volgende partsoef uit de voorafgaande, dus alleen de informatie over datgene, wat reeds 
geweest was, geeft een mogelijkheid om met een scherm te werken. Alleen het licht, dat de 
voorafgaande partsoef vulde, kan de informatie geven over de genietingen in hem, alsmede 
over datgene, wat wenst de volgende partsoef. Anders zou geen voorstelling over het licht-
genot bestaan. De resjiemot in de partsoef dwingen hem te wensen, te zoeken, zich tot iets 
nieuwe voort te bewegen. Wij vervullen slechts de aanwijzingen van onze resjiemot. In het 
geestelijke is er geen begrip “was”, “is” en “zal zijn” afzonderlijk van elkaar. In het 
geestelijke zijn al deze drie begrippen samen in elke nieuwe toestand inbegrepen: was, is en 
zal zijn. Een resjiemo is die toestand, waarin ik besta, maar hij schijnt uit de verte, vanuit de 
toekomst, door aan zich toe aan te lokken en door een wens op te roepen hem (deze toestand – 
vert.) te bereiken. Dat is een licht, welk binnen de klie was geweest, maar deze verliet en nu 
schijnt het hem van buiten. Er zijn vele typen resjiemot, zij herinneren aan datgene, wat 
precies de gegeven partsoef ooit ontving. In tegenstelling tot hem, is or makief een licht, welk 
nog niet in een vat binnengekomen is, maar alvast schijnt hem van buiten. Na het uitstoten 
van het licht uit elke partsoef, blijft rondom hem nog veel geestelijke informatie over. 
Voorlopig hebben wij een klein tafereeltje van de schepping nodig, om een duidelijke 
voorstelling over de geestelijke werelden te maken. Alles rondom ons bevindt zich in een 
absolute rust. Men dient te lezen en proberen te begrijpen wat geschreven is. Maar de mens 
hoeft niet te kijken naar dat, als naar de maatstaf van zijn toestand: waar hij zich bevindt, waar 
gaat hij heen, wat is aan hem te doen. Tot de maatstaf kunnen alleen gerekend worden de 
kwantitatieve en kwalitatieve inspanningen. Alleen zij dragen bij aan de geestelijke groei. De 
Schepper openbaart zich niet naar de mate van je kennis, doch naar de mate van je 
inspanningen. Maar de kennis is ook nodig, hoewel in de meest minimale hoeveelheid. Indien 
u begrijpt, dat én uw werk, én uw gezin, kinderen, en natuurlijk, de lessen dienen u alleen ter 
verkrijging van één doel – de openbaring van de Schepper – dan al deze wordt u meegerekend 
als zijnde uw inspanningen. Wat u ook in uw leven doet, waarmee u ook bezig bent, alles 
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dient u over het Scheppingsdoel doen herinneren. En dat leidt, overeenkomstig, tot een 
ophoping van inspanningen en tot het bereiken van het nodige resultaat.  
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Plaats van vier werelden АBaJ"А en parsa tussen de 
Atsieloet en BaJ"А 
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65)Dus, het wordt ons duidelijk, dat het wezen van de Ts”B onthulde zich uitsluitend in de 
partsoef Nekoedot de Sa”G vanaf de taboer naar beneden tot het einde der voeten, die zich 
boven het punt van deze wereld (haOlam Haze) bevinden. En weet, dat alle veranderingen, 
die door de Ts”B teweeg zijn gebracht, vonden plaats slechts in de partsoef Nekoedot de 
Sa”G, maar niet boven hem. Zoals boven reeds is gezegd, als gevolg van het stijgen van de 
malchoet tot de helft van de tieferet van de sfirot de sof van de wereld A”K en de afsluiting 
door haar van de vaten van ontvangst in deze plaats, veranderden het onderste deel van de 
tieferet en NeHJ”M de sof van de wereld A”K in een lege ruimte. En dat vond plaats niet in 
de A”K zelf, maar in de partsoef Nekoedot de Sa”G de A”K. De veranderingen, die in de 
A”K zelf plaatsvonden, worden beschouwd alleen als het stijgen van Ma”N, dus dat de A”K 
bekleedt deze veranderingen slechts ter vorming van 10 sfirot van de wereld Nekoediem. 
Maar in de A”K zelf geen enkele verandering plaatsvond.  
 
Na de Ts”A, de Malchoet van de Oneindige wereld (die tijdens de Ts”A besloot om niets te 
ontvangen) neemt een nieuw beslissing : om het licht chochma omwille van de Schepper te 
ontvangen middels het opbouwen van een anti-egoïstisch scherm, dus door het verkrijgen van 
een intentie om omwille van de Schepper te ontvangen.  De eerste zievoeg dehakaa en de 
vulling met het licht heten Galgalta, de tweede – A”B en vervolgens – Sa”G. Alle genoemde 
partsoefiem konden het licht ontvangen alleen boven de taboer van de Galgalta, omdat onder 
de taboer bevinden zich dermate grote egoïstische wensen, dat men kan hen alleen niet 
gebruiken. Toen echter de verzwakking van het scherm van de partsoef de Sa”G plaatsvond, 
en Nekoedot de Sa”G verschenen (deze zijn partsoefiem van de zuivere biena, dus het geven), 
konden zij met hun licht chassadiem ook de wensen vullen, welke onder de taboer van de 
Galgalta zich bevinden. Dat zijn de wensen, die noch de Galgalta, noch A”B en Sa”G in staat 
waren om te vullen. En Nekoedot de Sa”G wensen niets voor zichzelf, maar ontvangen het 
genot slechts uit het geven, dus van or chassadiem. Daarom kunnen Nekoedot de Sa”G deze 
wensen nemen (waar vroeger niemand een scherm op kon stellen), en zeggen, dat ook zij 
zullen hen (die wensen – vert.) niet als vaten van ontvangst gebruiken, en hen daarbij met het 
licht chassadiem gaan vullen. Maar zodra de wensen onder de taboer met or chassadiem 
gevuld worden, wordt ontdekt, dat in Nekoedot de Sa”G is Za”T de biena aanwezig, dus haar 
onderste deel, welk de biena met de Z”A verbindt. Deze Za”T de biena is verplicht om zijn 
verzoek (dat van de Z”A – vert.), om hem or chochma te geven, te vervullen, en daarvoor 
heeft zij het zelf nodig om dit licht te ontvangen, hoewel zij zich juist kenmerkt door de wens 
om niet te ontvangen. Zulke eigenschap van Za”T de biena onthulde zich nog bij de vorming 
van vier bchienot de or jasjar, waar de biena aan het einde van haar ontwikkeling een 
beslissing neemt om een weinig or chochma te ontvangen omwille van de vorming van Z”A. 
Om dat te bereiken diende de biena de wens om niet te ontvangen een beetje te verminderen 
en een wens om wel te ontvangen te vormen doch omwille van het geven, om op de Schepper, 
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al is het maar een beetje, te lijken. Nu, na onder de taboer van de Galgalta geweldig grote 
wensen te zijn tegengekomen, dient de biena (Nekoedot de Sa”G) zich aan hen te 
onderwerpen en hen een weinig or chochma, dat zij zelf gedwongen wordt om van boven te 
verzoeken, door te geven.  
 
Zulke grote opnieuw verkregen wensen (dalet/giemel) zijn onmetelijk groter, dan de 
schermkracht van Nekoedot de Sa”G. Daarom bestaat een gevaar, dat Nekoedot de Sa”G nu 
zullen wensen het licht omwille van eigen genieting te ontvangen, en niet omwille van de 
Schepper. Om dat te voorkomen, stijgt de Malchoet van de Oneindige wereld (die te zijner 
tijd een beslissing over de Ts”A nam) van het einde der partsoef Galgalta, waar zij zich tot nu 
toe bevond, in het midden van de tieferet van de partsoef Nekoedot de Sa”G, waardoor zij de 
vaten van ontvangst (het onderste deel van de tieferet, netsach, hod, jessod en malchoet) 
afsluit en beperkt daardoor hun gebruikt. Waarom juist deze sfirot? De hogere sfirot: kether, 
chochma, biena, chessed, gvoera en het hogere deel van de tieferet zijn naar hun aard gevende 
vaten, daarom juist namen zij de wensen NeHJ”M van de Galgalta (dalet/giemel) niet over. 
Alleen TaNeHJ”M van de Nekoedot de Sa”G (“Te-“ staat voor afk. van tieferet en de gehele 
afgekorte samenstelling wordt uitgesproken als [tanehiem] – vert.) namen deze wensen op, 
omdat zij zelf gelijksoortige vaten zijn, die echter een veel lagere aviejoet hebben. Laten wij 
ons in herinneren brengen, dat NeHJ”M van de Galgalta hebben de resjiemot dalet/giemel, 
maar Nekoedot de Sa”G – dat is de overgang van resjiemot beth/beth tot beth/alef. Het hoge 
licht kan doorlopen via de Galgalta, A”B, Sa”G, afdalen onder de taboer en doorlopen via 
kether, chochma, biena, chessed, gvoera en de helft van de tieferet, dus komen tot de 
malchoet, welke staat nu in het midden van de tieferet. Onder de malchoet echter het licht kan 
niet afdalen, omdat daar bevinden zich egoïstische wensen, welke in een absolute leegte en 
duisternis zijn overgebleven. Dus, de malchoet verdeelde Nekoedot de Sa”G in gevende 
vaten, die zich boven haar bevinden, en in vaten van ontvangst, welke zijn onder haar. De lijn, 
die ze scheidt heet “parsa”. Boven haar kan elk willekeurig licht zijn met inbegrip van or 
chochma, omdat daar bevinden zich gevende vaten, of G”E. Dat is de plaats waar in het 
vervolg de wereld Atsieloet zal ontstaan. De de wereld Atsieloet is absoluut altruïstisch en zal 
de gehele schepping besturen, zal de werelden BieJ”A, partsoef Adam haRiesjon 
voortbrengen, zal bijdragen aan zijn “zondeval” en aan het verbrokkelen van hem in 600 
duizend zielen. In het vervolg zal dezelfde wereld Atsieloet beginnen te corrigeren alle 
verbrokkelde vaten, hen omhoog te brengen tot aan de eindcorrectie toe (Gmar Tiekoen) 
gedurende 6000 jaren-traptreden. 
 
Het tweede helft van de tieferet, dat onder de parsa zich bevindt, dus Za”T de biena, heeft 
toch eigenschappen van de biena, daarom in het vervolg vormt zich op haar plaats de wereld 
Brieja (biena). Onder haar, op de plaats netsach, hod, jessod, zal de wereld Jetsiera ontstaan, 
en op de plaats van de malchoet – de wereld Asieja. Zo is het algemene schema van de 
vorming der werelden. En voorlopig verscheen bij ons het begrip “plaats”, welke met onze 
fysieke, alledaagse definitie van het begrip plaats niets te maken heeft. De plaats noemt men 
de sfirot Nekoedot de Sa”G, die zich vanaf de taboer tot siejoem de Galgalta bevinden en 
welke door de parsa gescheiden zijn in de plaats van de wereld Atsieloet en de plaats van de 
werelden BieJ”A. Men dient nog te noemen zo’n eigenschappen van de toekomstige werelden 
als stijging en afdaling. Daarbij verdient het te vermelden, dat hun plaats kan stijgen of 
afdalen samen met hen, maar kan ook op zijn plaats blijven. De werelden stijgen of afdalen 
altijd samen met de zielen. 
 
66)De verdeling van de partsoef Nekoedot de Sa”G vond plaats reeds tijdens de Ts”B 
(stijging van de malchoet in de biena), dus nog vóór de stijging van Ma”N en een zievoeg, 
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welke zal plaatsvinden in niekvej ejnajem van het hoofd Sa”G. Deze verdeling deed zich voor 
als volgt: kether, chochma, biena, chessed, gvoera en het bovenste derde deel van de tieferet 
tot haar chaze – dat is alleemaal de plaats van de wereld Atsieloet. De twee derden van de 
tieferet vanaf de chaze en eronder tot het einde van de tieferet – dat is de plaats van de wereld 
Brieja. Netsach, hod, jessod – dat is de plaats van de wereld Jetsiera. En de malchoet – dat is 
de plaats van de wereld Asieja.  
 
67)De plaats van de wereld Atsieloet – dat is de plaats, welke bestemd is ter verspreiding van 
het hoge licht van boven en tot de tieferet, waar de partsoef beëindigt, dus de plaats van het 
stijgen van de beperkende malchoet in de biena, waaronder het licht kan niet doorkomen. 
Dus, de plaats van de wereld Atsieloet eindigt in de chaze, dus op de grens tussen het 
bovenste derde van de tieferet en haar onderste twee derden. Nieuwe beperking heet parsa, 
die zich onder de wereld Atsieloet bevindt. Onder de parsa is de plaats verdeeld in drie delen, 
hoewel het had zich moeten  verdelen slechts in twee: Zo”N de goef (Z”A en noekva) of te 
wel NeHJ”M. Want nadat de nieuwe siejoem deed zich in biena de goef voor, of te wel in de 
tieferet, onder haar bevindt zich alleen de Zo”N. Echter, ook de twee derden van de tieferet 
kwamen eveneens onder de parsa uit. Het gaat erom, dat biena de goef (tieferet) bestaat op 
haar beurt uit haar eigen tien sfirot KaCha”B en Zo”N, en aangezien deze Zo”N de biena zijn 
de wortel van Zo”N de goef, beschikken Zo”N de biena al over de eigenschappen, die 
vergelijkbaar zijn met de eigenschappen van de Zo”N. 
  
Dat betekent, dat zij al de wens om te ontvangen hebben, maar niet voor zichzelf, doch om het 
licht naar beneden, in de Zo”N door te gegeven. 
 
Daarom bevinden Zo”N de biena zich onder de parsa samen met Zo”N de goef. Om die reden 
verdeelde zich (verbrokkelde zich) de sfirat tieferet (in de Hebreeuwse samenstellingen, 
waartussen men inhoudelijk als herkenningsfactor een denkbeeldig Nederlands voorzetsel van 
bezit “van” zou kunnen inlassen, in ons voorbeeld “sfira van tieferet”, krijgt het eerste woord, 
dat tot het Hebreeuwse vrouwelijke geslacht behoort en een eenkelvoudig is, een toegevoegde 
letter “t” achter: sfira wordt sfirat – vert.) over de gehele breedte in de chaze van de partsoef. 
Dat komt, omdat daar staat in de biena gestegen malchoet en brengt naar buiten (onder de 
parsa) ook Zo”N de biena, die  overeenkomen met de twee derden van de tieferet vanaf chaze 
en eronder. Zo vormde zich een verschil tussen het hogere deel van de tieferet (dat zich boven 
de parsa bevindt en behoort uitsluitend tot de biena) en de onderste deel van de tieferet, dus 
Zo”N dat zich onder de parsa bevindt, doch niet volgens haar wil, maar omdat zij de wortel 
voor de echte Zo”N is, en in het vervolg zal zij hen licht dienen te geven. En er is geen grote 
schade aan haar, daar zij niet zelfstandig uikwam. Maar toch scheidde zij zich van NeHJ”M 
(dat eigenlijk Zo”N zijn), die onder haar liggen, waarbij zij een zelfstandige wereld Brieja 
vormde.       
 
68)Zo”N de goef verdeelden zich eveneens in twee delen: Z”A (NeH”J – netsach, hod en 
jessod – wordt uitgesproken als[nehie] – vert.) is tot de wereld Jetsiera geworden, en de 
malchoet, of te wel, noekva, die meer kwetsbaar is, vormde de wereld Asieja onder de wereld 
Jetsiera. En zo verhelderden wij ons, hoe als gevolg van de Ts”B verdeelde zich de partsoef 
Nekoedot de Sa”G en een plaats werd gevormd voor de vier werelden: Atsieloet, Brieja, 
Jetsiera en Asieja. Kether, chochma, biena, chessed, gvoera, tieferet tot de chaze vormden de 
plaats voor de wereld Atsieloet. De twee derden van de tieferet van de chaze en tot het einde 
van de tieferet, vormden de plaats voor de wereld Brieja. Netsach, hod, jessod bereidden de 
plaats voor de wereld Jetsiera. En de malchoet schiep de plaats voor de wereld Asieja. De 
gezamenlijke plaats voor alle werelden begint vanaf het punt van de taboer van de wereld 
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A”K en ëindigt boven onze wereld, het bereikt dus de tenen van de voeten van de wereld 
A”K, die vormen de beëindiging van het niveau van Nekoedot de Sa”G dat partsoef de 
Galgalta bekleden. 
 
De wensen zijn door de Schepper geschapen en die zijn niet te veranderen. Alle wensen zijn 
geschapen in de vorm van de Malchoet van de Oneindige wereld. Men kan alleen beslissen, 
op welke manier en wanneer hen aan te wenden. Elke wens kan men aanwenden, ermee 
werken, of haar tot betere tijden opzij zetten. Indien je ervoor in staat bent, dan heet je al een 
“mens” in de geestelijke zin van dit woord en dan heb je al een scherm. Je bent de baas over 
je handelingen en je wensen. Indien, dankzij het scherm, je al in staat bent om één of andere 
van je wensen te gebruiken, dan, afhankelijk van de schermkracht, kan je die wensen met het 
licht van de Schepper vullen. De wensen zelf heten vaten van je ziel, en het licht – haar licht. 
De ziel – dat zijn wensen, waarmee je omwille van de Schepper werkt. Het gevulde vat gelijkt 
op de ziel. De Ts”A was niet op de beperking van het gebruik van de wensen, was niet 
omwille van het niet te wensen. Daar hebben wij geen inspraak in. Wij wensen altijd. De 
beperking was gedaan alleen als het verbod om voor zichzelf te ontvangen. Maar omwille van 
de Schepper te ontvangen kan men altijd. En de malchoet vanaf pe tot de taboer begon or 
chochma omwille van de Schepper te ontvangen in de wensen, die zich daar bevinden. Onder 
de taboer bevinden zich tien sfirot Nekoedot de Sa”G. De parsa grensde Nekoedot de Sa”G 
in twee delen af: in altruïstische en egoïstische. De altruïstische keliem beëindigen in de 
tieferet de tieferet. Zoals reeds is gezegd, het begrijpen van de leerstof is voor ons nodig om 
een algemeen plaatje te vormen, dus om de betekenis van de Kabbala te begrijpen: waar 
spreekt zij over, waar leidt zij u naartoe, wat geeft zij u? Hoe kan men beginnen te werken 
met een zet van onze wensen, waarmee ervan kan ik beginnen, kan ik zij gebruiken ja of niet, 
onder welke voorwaarden? 
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Toestanden van katnoet en gadloet in de wereld 
Nekoediem 
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69)Nadat wij in het algemeen kennis hebben gemaakt met de Ts”B in de partsoef Nekoedot de 
Sa”G, gaan wij nu over tot een uitvoerige bestudering van de vorming van tien sfirot van de 
wereld Nekoediem, de vierde partsoef van de wereld A”K. Wij kwamen al te begrijpen, hoe 
één partsoef uit een andere gevormd wordt, wanneer elke lagere partsoef wordt voortgebracht 
en komt uit een masach de goef na een hogere, na zijn verzwakking en stijging in pe de rosj 
en een hervatting van een zievoeg de hakaa. De bietoesj or makief in masach draagt bij aan 
het kwijtraken van de aviejoet van de masach de goef en een de terugdringing van de masach 
de goef tot de aviejoet de rosj. Dat geeft juist de mogelijkheid om een volgende partsoef uit 
een voorafgaande te vormen. Zo kwam er de partsoef A”B (chochma) van de partsoef 
Galgalta (kether) uit, de partsoef Sa”G (biena) van de partsoef A”B. Op dezelfde manier van 
de partsoef Sa”G ontstond ook de vierde partsoef van de wereld A”K, welke heet tien sfirot 
van de wereld Nekoediem. 
 
Dat betekent, dat indien er geen afdaling was van Nekoedot de Sa”G onder de taboer van de 
Galgalta en de Ts”B, dan zou de wereld, of om precies te zijn, de partsoef Nekoediem, slechts 
partsoef Z”A van de wereld A”K worden. Echter, de bovenaan opgesomde gebeurtenissen 
leidden ertoe, dat de partsoef Nekoediem zich principieel van de voorafgaande partsoefiem 
onderscheidt. Het stijgen van de masach de goef in pe de rosj betekent, dat hij qua zijn 
eigenschappen analoog wordt aan het scherm in pe de rosj. Zoals reeds is gezegd, in feite in 
de geestelijke wereld zijn geen stijgingen en afdalingen. De kabbalisten gebruiken gewoon 
deze begrippen “stijging”, “afdaling” e.d. om ons de processen uiteen te zetten, welke zich in 
het geestelijke voordoen. Bijvoorbeeld, ik bevind mij op één of andere traptrede. Indien bij 
mij de eigenschappen verschijnen, die analoog zijn aan de eigenschappen van een 
bovenstaande traptrede (van één traptrede hoger – vert.), dan betekent het, dat ik mij naar 
deze traptrede verhef. 
 
70)Waarin is dan dit principieel verschil van de partsoef (wereld) Nekoediem ten opzichte 
van vorige partsoefiem besloten? Het gaat erom, dat bij het vormen van vorige partsoefiem 
vond een zievoeg dehakaa altijd plaats op één paar van resjiemot – resjiemo de hietlabsjoet en 
resjiemo de aviejoet. Nu echter, in rosj de Sa”G stegen tegelijk twee paren resjiemot. Dat 
komt, omdat partsoef Nekoediem bestaat niet alleen uit de resjiemot van zijn eigen aviejoet 
(dus hij weerkaatst de eigenschappen van de sfirot van goef de Sa”G), maar sluit in zichzelf 
ook resjiemot van de aviejoet de Zo”N van de partsoef A”K onder de taboer. De reden ervoor 
is, dat zij vermengden zich samen onder de taboer van de A”K, zoals gezegd was in de p. 61, 
dat Nekoedot de Sa”G daalden onder de taboer van de A”K af en vermengden zich samen 
met zich daar bevindende Zo”N van de A”K. 
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Het eerste paar resjiemot – dat zijn gewone beth/alef, dus resjiemot, die in de volgorde na de 
verzwakking van het scherm van de partsoef Sa”G (giemel/beth) komen. Op deze resjiemot 
vindt een afstotende wisselwerking plaats, die leidt tot de vorming van de partsoef M”A 
Eljon. Deze partsoef, alsmede de na hem volgende Bo”N Eljon, hebben geen enkele 
betrekking op ons, dus onze huidige schepping. Deze partsoefiem bestaan alleen daarvoor, om 
de wereld A”K aan te vullen, immers, zoals bekend, elk geestelijk object dient uit vijf 
bchienot te bestaan. Zo ook de wereld A”K dient uit zijn vijf delen te bestaan. 
 
Het tweede paar resjiemot – dat is ook beth/alef, maar dat zijn volkomen andere resjiemot. 
Ten eerste, zij dragen in zichzelf de informatie over datgene, dat in Nekoedot de Sa”G een 
Ts”B plaatsvond en nu is het verboden om in directe lijn van welke vaten dan ook gebruik te 
maken. Dus het is in het geheel verboden om het licht chochma rechtstreeks te ontvangen, 
zelfs met een intentie om hem omwille van de Schepper te ontvangen. Dat betekent, dat nu 
men gebruik kan maken alleen van vaten tot aan de Ga”R de biena. Ten tweede,  deze 
resjiemot dragen informatie over datgene, dat Nekoedot de Sa”G eens onder de taboer 
vertoefden. Op deze resjiemot vindt een zievoeg dehakaa plaats, die tot het ontstaan van de 
katnoet (kleine toestand) van de wereld Nekoediem leidt.  
 
Het derde paar resjiemot – dat zijn dalet/giemel, dus dat zijn de geweldig grote wensen, die 
qua hun eigenschappen gelijkend zijn aan de Essentie der Schepping, en welke door Nekoedot 
de Sa”G werden overgenomen van de NeHJ”M de Galgalta. Op deze resjiemot was een 
zievoeg de hakaa gemaakt, welke leidde tot de vorming van de gadloet (grote toestand) van 
de wereld Nekoediem.  Streng genomen, katnoet de Nekoediem is een partsoef, maar gadloet 
de Nekoediem – dat is al een wereld. Juist het voorhanden zijn van zulke gigantisch grote 
wensen, van zulke toegevoegde aviejoet, laat toe om een wereld te vormen, welke uit een 
aantal partsoefiem bestaat. Dus, het opwekken van de resjiemot dalet/giemel leidt tot het 
ontstaan van de wereld. 
 
Het bestuderen van de Kabbala is een ophopend proces. De Schepper weet precies, hoelang u 
op uw lessen zit, hoeveel u luistert, hoeveel u met slaap vecht. Hij neemt dat allemaal in 
aanmerking en vervolgens doet het kraantje open. Ieder heeft zijn eigen weg. Hier zijn er geen 
verstandigen en dommen. Wat telt – dat zijn de inspanningen, welke tegen de egoïstische 
wensen zijn aangewend. Men dient niets kunstmatig te doen. Men moet zich hardnekkig 
voortbewegen, maar men dient erbij te vrezen om teruggeworpen te worden. Om dat te 
voorkomen, dient men steeds iets voor de groep te doen: artikelen te vertalen, overal waar het 
mogelijk is de Kabbala te verspreiden. Het is gewenst om nu al te leren denken in geestelijke 
categoriën. 
 
71)Dankzij het feit, dat de sfirot vermengden zich onder de taboer van de partsoef A”K 
samen, verschenen er in de partsoef Nekoediem nieuwe toestanden - katnoet en gadloet 
(kleine en grote). Op de resjiemot de aviejoet, die zich in de masach van de partsoef Sa”G 
bevinden, kwamen er tien sfirot de katnoet Nekoediem, en op de resjiemot Zo”N de A”K 
onder de taboer, welke zich met de resjiemot van de masach vermengden, kwamen er tien 
sfirot van de gadloet Nekoediem.  
 
72)Weet, dat 10 sfirot van de katnoet van de wereld Nekoediem worden als voornaamste 
partsoef beschouwd, omdat hij ontstond volgens hetzelfde principe als ook drie vorige 
partsoefiem van de wereld A”K. Hij ontstond als gevolg van een zievoeg de hakaa op de 
resjiemot beth/alef, die zich in de masach van goef van een hogere partsoef bevinden. De tien 
sfirot de gadloet worden geacht slechts als een aanvulling tot de partsoef Nekoediem, omdat 
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zij niet in de gebruikelijke volgorde van het uitkomen van traptreden zijn uitgekomen, doch 
uit de zievoeg op de resjiemot Zo”N de Galgalta, die aan het scherm zijn toegevoegd als 
gevolg van het afdalen van Nekoedot de Sa”G onder de taboer. 
 
Aanvankelijk wil de mens de Kabbala “begrijpen”, maar het begrijpen komt naar de mate van 
het aanwenden van inspanningen en niet van het opslorpen van informatie. Het leerproces 
laat  ons alleen toe om met het geestelijke “in verbinding te komen”. De informatie geeft 
alleen een algemeen schema aan: op welke manier wat en hoe is opgebouwd. Maar hoe dat 
aan te tasten, te weten te komen, waar het zich bevindt, in welke virtuële ruimte hem te 
pakken te ktijgen en te waarnemen, welk verband tussen de verschijnselen bestaat? Het is te 
vergelijken met hoe een musicus elke noot voelt. Elke deskundige in zijn werk door een 
nauwelijks uitgesproken woord begrijpt, waar het over gaat, gewaarwordt het innerlijk, 
verstandelijk en gevoelsmatig, laat het door zich heen lopen, moduleert het in zichzelf. Het 
bewust worden is altijd gevoelsmatig. Ik werkte vele jaren met de straaljagers. In die tijd vond 
een digitaal computertechniek zijn ingang. Maar ten behoeve van de piloot werd al dat in 
pijltjes vertaald, omdat tijdens de vlucht is het onmogelijk om zich op cijfers te concentreren. 
Terwijl aan de pijltjes kon men met één blik de situatie inschatten. Beelden spelen in onze 
waarneming de voornaamste rol. Datgene, wat wij hier technisch leren, geeft slechts een 
uiterlijke basis, maar het belangrijkste is, in welke mate elk van ons in zichzelf innerlijke 
gestalten kan vormen en geleidelijk technische informatie erop overbrengen. En dat hangt van 
de inspanningen, welke wij inbrengen. Het geestelijke gevoel ontstaat in de mens in 
aanvulling tot zijn vijf zintuigen. Het is op geen enkele manier verbonden noch met het 
verstand, noch met welke andere zintuigen dan ook. Daarom doet er niet toe, in welke taal de 
kabbalistische boeken te lezen. Het is belangrijk, om het omringende licht naar zich toe op te 
wekken. Er zijn methoden, die aan grotere opwekking bijdragen.Het verstand van de mens 
speelt erbij geen enkele rol. Alleen de vasthoudenheid en de wens geven de mogelijkheid om 
in het paleis van de Schepper binnen te komen. De Rav gaf mij gedurende lange tijd geen 
toestemming om naar Bnei-Brak te verhuizen, en ik reed steeds van Rechovot (heen en weer – 
vert.) twee keer per dag. Ik keerde van een reis terug om tien uur ’s avonds, maar om twee uur 
’s nachts vertrok ik wederom naar Bnei-Brak. Ik was steeds moe, sliep tijdens de lessen, maar 
de Rav placht te zeggen, dat alles wat dient binnen te komen zal toch binnenkomen. De 
inspanningen hadden hun uitwerking. Indien de mens denkt, dat er al geen zin heeft om te 
gaan leren, daar hij versliep, hij zou toch niets begrijpen – het zegt erover, dat hij niet begrijpt, 
dat in het geestelijke de inspanning wordt gemeten niet in tijd en fysieke kracht, maar door het 
innerlijke weerstand aan het egoïsme en de overwinning op hem, zelfs indien dat gebeurt in 
één ogenblik…Bij ons was een mens, die zijn werk erg laat beëindigde, en daarom, om 
tenminste bij het einde van de avondles aanwezig te kunnen zijn, kwam hij met een taxi tien 
minuten vóór het einde van de les. Deze tien minuten gaven hem meer, dan aan degene, die 
alle twee uur tot het einde blijft zitten. 
 
Ik neem degenen niet kwalijk, wie in een café of bij een televisietoestel zit. Zij kregen nog 
geen wens om zich met de Kabbala bezig te houden. Dit leven zal voorbijgaan, en dan nog 
een paar levens, totdat ook hun ziel zal aanrijpen. Bij ons in de vorige zielsverhuizingen was 
dezelfde (aan de hand – vert.), ik zie het aan de mensen, die hier zitten… 
 
73)Wij gaan eerst het proces van het voortbrengen van de partsoef katnoet de Nekoediem 
toelichten. Zoals bekend, na de verspreiding van de partsoef Sa”G ontstaat er in zijn masach 
een onderlinge botsing van inwendig en uitwendig lichten, die de masach verzwakken en hem 
dwingen om naar pe de rosj terug te keren. Daarbij komen tussentijdse partsoefiem uit, die 
Nekoedot de Sa”G heten, die vervolgens (na onder de taboer van de partsoef A”K te zijn 

 117



afgedaald) vermengden zich met de aldaar zich bevindende bchiena dalet. Nadat de masach 
de goef zich van de gehele aviejoet ontdeed, en in de partsoef bleef alleen masach de rosj 
over, dan –  zo wordt het beschouwd – steeg masach de goef in rosj en in hem een zievoeg 
(wisselwerking met het hoge licht) hervat werd op de aviejoet van de resjiemot, die in de 
masach overgebleven zijn. 
  
74)Zoals altijd, verdween de laatste graad van de aviejoet (in dit geval de aviejoet van de 
bchiena beth) bij het terugkeren van de masach in rosj, en er bleef ervan slechts  resjiemo de 
hietlabsjoet over, en van de aviejoet bleef slechts de bchiena alef over.Evenwel als in de 
vorige partsoefiem, deden zich in rosj de Sa”G twee zievoegiem voor. Eén en ander na het 
stijgen daar van de resjiemot, die van de tussentijdse partsoef Nekoedot de Sa”G zijn 
overgebleven. Eén ervan vindt plaats als gevolg van het insluiten van de resjiemo de aviejoet 
(nekeva) in de resjiemo de hietlabsjoet (zachar). In dit geval is er sprake van het ontstaan van 
de wereld Nekoediem, dus, zijn dat de resjiemot alef de aviejoet en beth de hietlabsjoet. Als 
gevolg van deze zievoeg ontstaat een sfira, het niveau waarvan heet biena be kieroev, of te 
wel, Va”K de biena, dus de tussentijdsetoestand tussen de biena en Z”A. En deze sfira heet 
kether van de wereld Nekoediem. De tweede zievoeg vond plaats als gevolg van het insluiten 
van beth de hietlabsjoet (zachar) in alef de aviejoet (nekeva), waaruit verschijnt een sfira met 
het niveau Z”A, of te wel, Va”K blie rosj, en deze sfira heet Abba ve Iema van de wereld 
Nekoediem, die zijn opgesteld ten opzicht van elkaar in de positie “rug tot rug”(achor be 
achor). En twee van deze niveaus heten twee hoofden van de wereld Nekoediem. Maar er 
bestaat een verschil tussen hen daarin, dat de kether van de wereld Nekoediem, dus het niveau 
zachar, verspreidt zich niet in de goef, doch schijnt alleen in het hoofd. Maar Av”I (Abba ve 
Iema) van de wereld Nekoediem, dus het niveau nekeva, verspreidt zich in de goef en heet 
ChaGa”T NeHJ”M van de wereld Nekoediem. 
 
De wereld Nekoediem – dat is de eerste wereld, die naar het principe van de Ts”B is 
opgebouwd. Daarom zijn in hem enige elementen aanwezig, die een weerspiegeling in onze 
wereld hebben. De afstand van de Schepper tot ons kan men op de volgende manier verdelen: 
rosj de Galgalta – dat is, in grove trekken, dalet bchienot de or jasjar (vier stadia van het 
ontstaan en ontwikkeling van een vat uit het licht). Vervolgens vanaf pe de Galgalta en 
eronder – de Malchoet van de Oneindige wereld. Na de Ts”A (taamiem) beslist de Malchoet 
van de Oneindige wereld om een zeker deel van het licht in toch te ontvangen. Verdere druk 
van or makief op de masach draagt bij aan de verzwakking van de masach en aan de 
geleidelijke verschijning van de partsoefiem Galgalta, A”B, Sa”G, M”A en Bo”N. En 
vervolgens daalden Nekoedot de Sa”G onder de taboer en vormden 10 sfirot, waarin zich 
G”E (gevende vaten) en ACha”P (vaten van ontvangst) bevinden. In de vaten van ontvangst 
verscheen een grote wens om het licht voor zichzelf te ontvangen, en dan steeg de Malchoet 
van de Oneindige wereld in de biena (waarmee zij de Ts”A vervulde), en voorkwam het 
ontvangen van het licht in deze vaten. Zo vond de Ts”B plaats. Daarna begon het scherm van 
Nekoedot de Sa’G te stegen met de volgende resjiemot: beth de hietlabsjoet/alef de aviejoet, 
resjiemot van de Ts”B en de resjiemot van NeHJ”M van de Galgalta (dalet/giemel). Op het 
eerste paar resjiemot (gewone beth/alef) vindt een zievoeg plaats, die leidde tot de vorming 
van de partsoefiem M”A Eljon en Bo”N Eljon. De tweede zievoeg doet zich voor op de 
resjiemot beth/alef plus de informatie over de Ts”B, en het licht verspreidt zich alleen in de 
G”E. De partsoef, die op dit paar resjiemot uitkwam, heet katnoet van de wereld Nekoediem 
(zie boven).  
 
Wanneer mensen, die de “Inleiding tot de wetenschap Kabbala” bestuderen, tot deze plaats 
aankomen, vindt in hen, a.h.w., één of ander keerpunt plaats, en zij voelen zich gedwongen 
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om alles opnieuw te leren. Dit keerpunt is niet toevallig, daar vanaf de Ts”B en verder, 
beginnen wij de bronnen van onze ziel  te bestuderen. De Ts”A en zijn gevolgen hebben geen 
directe betrekking tot onze zielen. Slechts vanaf de eerste partsoef, die op basis van de Ts”B 
is ontstaan, dus de wereld Nekoediem en verder, beginnen wij te zien, hoe onze ziel zich 
ontwikkelt, dus onze eigenschappen, ons streven, die zich voordoen uit de scherven van de 
gemeenschappelijke ziel Adam haRiesjon. Natuurlijk, al hebben de wetten van de Ts”A geen 
directe werking op ons, op het gehele Heelal oefenen zij wel een algemeen invloed uit. De 
Nekoedot de Sa”G, door onder de taboer te zijn afgedaald, kregen daarbij aanvullende wensen 
(dalet/giemel), waarvoor zij geen voldoende scherm op hadden, dus zij beschikten niet over 
de kracht om aan hen weerstand te bieden. Er ontstond een overschot aan egoïstische wensen 
en, als gevolg daarvan, het stijgen van de malchoet in de biena tot het bovenste derde van de 
tieferet. Nu kan het licht zich niet onder de parsa verspreiden. Om het licht mogelijk te maken 
zich vanaf de taboer en tot de parsa te verspreiden, dient de Sa”G een voorlopige berekening 
in het hoofd te maken. Daarvoor brengt hij het scherm uit pe tot niekvej ejnajem omhoog (tot 
de grens tussen Ga”R de biena en Za”T de biena de rosj, dus tussen de gevende en 
ontvangende vaten), in de rosj Sa”G boven de taboer van de A”K. Daarbij berekent hij, dat 
ook in goef de Nekoediem onder de taboer van de A”K het licht alleen tot de parsa zich zal 
verspreiden. Op deze plaats verschijnt een partsoef, die heet katnoet van de wereld 
Nekoediem. Hij heeft twee hoofden (kether en Abba ve Iema) en goef, dus Zo”N. Beide 
hoofden keren hun ruggen elkaar toe (zulke toestand heet achor be achor). In de geestelijke 
wereld bestaat zo’n begrip als combinatie van partsoefiem onder elkaar. In tien sfirot van elke 
partsoef (wanneer het licht zich geleidelijk verspreidt van de ene sfira in de andere), het 
bovenste deel van de sfira is een ontvangende, het middelste is zij zelf, en het onderste geeft 
het licht aan de volgende sfira.  
 
Abba ve Iema van de wereld Nekoediem stellen zich ten opzicht van elkaar op in de positie 
rug tot rug (achor be achor). Er wordt ermee bedoeld, dat in beiden ontbreekt het licht 
chochma. En de tweede uitleg is, dat zij een correctie ontvingen, die heet “achor be achor”, of 
te wel, “kie chafets chessed”, dus heeft alleen licht chassadiem. Gewoonlijk met het woord 
“achoraim” (achterdeel, achterkant) geeft men dat deel aan, welk men niet gebruikt of om te 
ontvangen, of om  te geven. “Paniem”, gezicht – hier is de betekenis omgedraaid, dus de 
bruikbare eigenschap. De correctie “achor be achor” heet ook wel “correctie van achoraim de 
Iema”, die de biena van het directe licht is, die geen licht chochma maar slechts licht 
chassadiem wenst. Abba ve Iema – dat is Z”A, de bchienat Va”K – het licht chochma 
ontbreekt, maar dankzij de verkregen correctie, wensen zij geen chochma maar slechts or 
chassadiem en daarom worden geacht als rosj en Ga”R. Deze tiekoen (correctie) ontving men 
via zachar, die beth de hietlabsjoet heeft. Abba ve Iema – dat is de bchiena alef de aviejoet, 
sloten zich in beth de hietlabsjoet in, en daarom, wanneer een zievoeg op hun bchienot 
plaatsvond, sloten zij zich in een zievoeg ook als “kie chafets chessed”. In de wereld 
Nekoediem vindt hetzelfde plaats. Twee objecten kunnen zich in 4 toestanden bevinden: 
achor be achor, achor be paniem, paniem be achor en paniem be paniem. Wanneer Abba ve 
Iema staan in achor be achor, dan ook én Abba niets aan Iema wenst te geven, én Iema wenst 
niets van hem te ontvangen. Alleen in de toestand paniem be paniem kan men het licht van 
Abba tot Iema overbrengen. Er zijn twee typen zievoegiem: geestelijke, als gevolg waarvan 
geen nieuwe partsoef wordt voortgebracht, en “lichamelijke”, wanneer vorming van een 
volgende partsoef plaats vindt.  
 
75)Hier spreken wij over drie traptreden, die zich één onder de andere in de wereld 
Nekoediem bevinden:  
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– Kether van de wereld Nekoediem heeft het niveau Va”K de biena; 
– Abba ve Iema, die het niveau hebben van Z”A; 
– Za”T of ChaGa”T NeHJ”M, dat is goef de Nekoediem. 

 
Laten wij ons herinneren, dat de Galgalta – kether, heeft de resjiemot dalet/dalet (4/4), de 
A”B – chochma, heeft de resjiemot dalet/giemel (4/3), de Sa”G – de biena, heeft de resjiemot 
giemel/beth (3/2). De volgende partsoef – dat is de wereld Nekoediem, die is de partsoef Z”A 
of te wel, M”A (‘afgehaakte’, trouwens vanwege de Ts”B). Dan blijkt het, dat Abba ve Iema 
en Zo”N van de wereld Nekoediem behoren juist tot die  gemeenschappelijke Z”A van de 
wereld Adam Kadmon.   
 
Laten wij opmerken, dat de wereld Nekoediem in de toestand katnoet stelt niet meer, dan de 
vierde partsoef (Z”A) van de wereld A”K voor. Toch de kether van de wereld Nekoediem is 
Va”K de biena, dus de overgangstraptrede tussen de biena (Sa”G) en de partsoef Z”A (wereld 
Nekoediem). Eerder schonken wij geen aandacht aan het feit, dat een partsoef twee hoofden 
had, hoewel die in elke partsoef aanwezig zijn. Aangezien er twee typen resjiemot zijn – 
hietlabsjoet en aviejoet, dan zijn er ook twee zievoegiem, en dus, ook twee hoofden. Maar 
vroeger speelden zij geen aanmerkelijke rol, en wij noemden hen niet. Hier echter, in de 
toestand van katnoet de Nekoediem, spelen zij een bijzondere rol en zijn zeer belangrijk. 
Laten wij even proberen de wetten van het inrichten van geestelijke werelden op ons 
“aanpassen”. Er is een ziel, dus een mens. Maar vroeger op al zijn wensen had hij een scherm, 
met behulp waarvan kon hij een zekere hoeveelheid licht omwille van de Schepper 
ontvangen. Maar nu kan hij niet tevoren alle wensen omwille van de Schepper gebruiken, 
omdat onder hen bevinden zich ook die, die voor zichzelf wensen te ontvangen. Daarom 
gebruikt hij deze niet, maar zet zij opzij, en werkt alleen met de altruïstische wensen: kether, 
chochma, biena, chessed, gvoera en een deel van de tieferet. Nu verschijnen de grondslagen 
ter ontstaan van uitvoerende wensen-voorschriften – zij behoren tot de sfirot, die zich boven 
de parsa bevinden, en van verbiedende wensen-voorschriften, die  behoren tot de sfirot, die 
zich onder de parsa bevinden. Wanneer aan het einde van de correctie bij een partsoef een 
scherm ook op de verbiedende wensen zal verschijnen en zij in uitvoerende zullen 
veranderen, dan zal hij volledig met het licht gevuld kunnen worden. Licht is genieting. 
Indien ik ontvang en geniet dan is dat egoïsme. Indien ik echter geniet, waarbij ik geef, dan is 
dat ook het egoïsme, maar al van “een ander soort”. Onder de parsa na de Ts”B is geen or 
chochma, noch or chassadiem – daar is een absolute duisternis. Wanneer echter onder de 
parsa vormen zich de werelden Brieja, Jetsiera en Asieja, dan verschijnt in hen een zeker licht 
– or tolada, dus een zwakke straling, die bestemd is voor het geestelijke geboorte en de 
correctie, maar niet voor genieting. 
 
Gedurende 6000 jaren-traptreden oversteken wij het barriére, dat ons van de geestelijke 
werelden scheidt en komen wij omhoog tot de parsa. En vervolgens komt de Masjieach, het 
hoge licht, welk aldaar bestaat, en doet dode, dus egoïstische wensen herleven en corrigeert 
ze, want dan zal het mogelijk zijn om ook hen te bevredigen, door het licht-genieting te 
ontvangen. Dat is dan wat men noemt “opstanding uit de doden”. Wij dienen te benadrukken, 
dat het ontstaan van de werelden – en juist dit proces wij nu bestuderen – verschilt principieel 
van de vorming der zielen. Strikt genomen, zijn de werelden helemaal geen schepping, het 
zijn in feite slechts traptreden van het zich verhullen van de Schepper, a.h.w. geen levende 
objecten, robotten. Allen de mens doet hen opleven, dus door zich langs deze traptreden te 
verheffen verandert hij ze van traptreden van het verhullen in traptreden van de openbaring 
van de Schepper. Wij hebben erover al gesproken, maar het is dermate belangrijk, dan het de 
moeite waard is om opnieuw en opnieuw eraan te herinneren. Nu, wanneer wij bestuderen het 
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ontstaan van de werelden, leren wij het ontstaan van de geestelijke omgeving, waarin 
vervolgens de menselijke zielen zullen wonen. De werelden dragen bij aan het ontstaan van 
de ziel van Adam haRiesjon. Daarna verbrokkelde zijn ziel zich in vele scherven, elke 
waarvan stelt een menselijke ziel voor. Deze menselijke ziel, na zijn correctie doorgelopen te 
zullen hebben, zal in staat zijn om het licht te ontvangen, waarbij zij alle verzwakkende sferen 
zal wegtrekken en zich verheffen. 
 
De parsa heet “het punt van de toekomstige wereld”. De siejoem van de Galgalta heet “het 
punt van deze wereld”. Het verschil tussen deze twee punten – dat is de afstand, waar de 
werelden BieJ”A zich bevinden. De wereld Atsieloet heet Gan Eden. In onze wereld hebben 
wij een opgave: hoe de gevende vaten (G”E) te verkrijgen. Deze toestand bereiken wij door 
het barriere (machsom) over te steken en ons tot de parsa voort te bewegen. Alleen in de 
wereld Atsieloet beginnen wij corrigeren ook de vaten van ontvangst (ACha”P). Dat betekent, 
dat in de loop van 6000 jaren-traptreden zullen wij alleen de altruïstische wensen verkrijgen. 
Uitkomend in de 7e duizend jaar, dus in de wereld Atsieloet, kunnen wij geleidelijk de 
egoïstische wensen corrigeren. Dat heet opwekking van dode egoïstische wensen, die vroeger 
voor gebruik verboden waren. Dat neemt nog 4 duizend jaren in beslag. De tiende duizend 
jaar betreft al de geheimen van de Thora, waarover men niet mag spreken. In het geestelijke is 
er geen tijd in onze opvatting. Het zogenaamde duizend-jaar-durende kan men doorlopen ook 
in één dag, indien men maar dienovereenkomstige correcties verricht. Een geestelijke 
traptrede heet jaar, omdat na een traptrede doorgelopen te hebben, verrichten de wensen des 
mensens ziels een volledige cyclus der veranderingen. Wij bestuderen de meest noodzakelijke 
wetenschap in het leven, waardoor men ook alle andere bevat. Stelt u zich een lege ruimte 
voor, waarin uw “ik” verschijnt. Deze “ik” bestaat uit zintuigen, dus een mogelijkheid iets te 
waarnemen. Datgene, wat je binnen je zintuigen gewaarwordt, heet je wereld. En wie geeft je 
deze waarneming? De Schepper. Hij verschijnt onbegrijpelijk waarvandaan, dus Hij bestaat 
van buiten, maar je kan Hem waarnemen alleen binnen jezelf. De mensen verschillen van 
elkaar door verschillende stellen wensen om te genieten. Bij één   overheerst de wens naar 
macht, bij andere naar geld. Eén wenst meer dierlijk genot, de ander is aangetrokken door de 
wetenschap. Ook in de geestelijke wereld bestaan dergelijke wetmatigheden. Het is 
onmogelijk om in het geestelijke wezen van een ander “binnen te komen”. Daarom kan men 
nimmer zijn eigen waarneming met die van een ander vergelijken, omdat ieder hem via zijn 
eigen stel wensen doorlaat. Wij kunnen de waarnemingen van het opnemen van één en 
hetzelfde voedsel door verschillende mensen niet vergelijken, hoewel het én daar én hier, 
bijvoorbeeld, zoet zal zijn. Alleen het licht van de Schepper is gemeenschappelijk voor allen. 
 
Datgene, wat noodzakelijk is voor het bestaan, wordt niet als egoïstische bestempeld, maar de 
behoeften bij verschillende mensen verschillen. Indien ik tevreden zou zijn met het feit, dat ik 
niets nodig heb voor mijn bestaan, dan zou ik vrij van alles zijn en onafhankelijk. Maar ik ben 
gedwongen om een zekere tijd aan het bevredigen van de behoeften van mijn lichaam te 
spenderen, omdat zo creëerde mij de Schepper. Hoewel dat toch niet als egoïsme wordt 
geacht,  zou ik blij zijn ook dat niet te doen, maar het hangt van mij niet af. Het egoïsme is 
een uitvoering volgens zijn eigen wens. En hier de mens zelf dient te bepalen, wat voor hem 
noodzakelijk is voor het bestaan van zijn lichaam, en wat overbodig is, dus wat gaat naar de 
bevrediging van zijn egoïstische wensen. Maar het belangrijkste, waar men naar toe dient te 
streven is om de Schepper te waarnemen. Geleidelijke waarneming van de Schepper zal ons 
kracht geven, zekerheid en een mogelijkheid om vooruit te gaan, door zijn bestaande situatie 
correct in te schatten. De Kabbala maakt van de mens geen fanaticus en verplicht hem niet om 
iets zich te ontzeggen. Integendeel, zijn wenst ons tot de meest volledige volmaaktheid en 
genieting te brengen. Alleen die gedachten, die bij u opkomen bij het lezen van een ware tekst 
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met uiteenzetting van een ware Leraar, kunnen tot het nodige resultaat leiden. Indien bij een 
onderbreking van het lezen in het boek uw gedachten voerden u van de Kabbala weg, rekent 
maar, dat u zich al buiten haar bevindt. De Kabbala brengt ons tot zo’n staat, wanneer het 
punt in het hart begint zich al te waarnemen, wanneer je schat jezelf in niet vanuit het 
standpunt van de egoïstische wensen, maar volgens het begrijpen van het Heelal en je plaatst 
erin, dus vanuit het standpunt van het altruïsme. En dan ontstaat er een tegenspraak tussen het 
egoïsme en het altruïsme, die leidt ertoe, dat de mens scheeuwt tot de Schepper met een 
verzoek om hulp, opdat Hij hem van het egoïsme zou bevrijden. 
 
In elke partsoef is er rosj de hietlabsjoet en rosj de aviejoet. In rosj de hietlabsjoet is de 
informatie besloten over datgene, welk licht in de voorafgaande partsoef geweest was, en in 
rosj de aviejoet is het bekend, die masach in het gegeven moment aanwezig is. Deze twee 
soorten informatie is het enige, dat überhaupt in het Heelal bestaat: de kracht van het licht en 
de kracht van de klie. Zij geven ons twee soorten opvattingen over de kracht der genieting in 
het licht van de Schepper en over de kracht van het scherm in de klie. Vervolgens, na een 
dergelijke berekening in het hoofd, ontvangt een vat in zijn goef één of ander deel van het 
licht omwille van de Schepper. Zoals reeds is gezegd, in de wereld Nekoediem rosj de 
hietlabsjoet heet kether, en rosj de aviejoet – Abba ve Iema. Maar in deze wereld Nekoediem 
bestaat ook nog het derde hoofd – IesjSoe”T, maar wij rekenen deze gewoon niet bij, omdat 
hij behoort tot Ts”A, dus zich boven de taboer bevindt en wordt als een deel van de Sa”G 
geacht. De kether en Abba ve Iema horen al bij de Ts”B. Op elke resjiemo dient een gedachte 
te ontstaan, die zich vervolgens in actie verwerkelijkt. Een gedachte, die op basis van een 
vorige genieting ontstond, dus resjiemo de hietlabsjoet, rosj  kether, kan zich nu in niets 
verwerkelijken wegens het ontbreken van een scherm ervoor. En alleen als gevolg van een 
zievoeg op een resjiemo de aviejoet, kan een lichaam van een partsoef ontstaan, dus een 
handeling. De wereld Nekoediem bestaat uit rosj de Kether, rosj de Abba ve Iema en het 
lichaam – Zo”N, die sluiten in zich zeven sfirot. ACha”P de Zo”N bevindt zich onder de parsa 
en sluit zich bij de partsoef aan alleen in de toestand van gadloet. Maar daarbij brengen 
ACha”P hun egoïstische wensen zelfs op de altruïstische vaten over, dus de G”E, dat volgens 
de Ts”A tot het verloren gaan van het scherm leidt, tot het verbreken van vaten en het 
verdwijnen van het licht. Er blijven slechts lege egoïstische wensen over. 
 
Nu bestuderen wij de toestand van katnoet van de wereld Nekoediem, die ontstond als gevolg 
van een zievoeg op de resjiemot beth/alef. Wij komen volkomen nieuwe begrippen tegen, die  
moeten zorgvuldig bestudeerd worden, omdat op hen is onze klie opgebouwd, dus onze ziel. 
Wij zijn gecreëerd op basis van de wetten Ts”B, en, na 6000 jaren-traptreden te hebben te 
boven gekomen, lopen wij de weg door vanaf onze wereld tot de parsa, en vervolgens stappen 
in de wereld Atsieloet binnen. Het schema van het Heelal, zoals dat door de kabbalisten van 
boven naar beneden beschreven is, en de weg van het bevatten door de mens van geestelijke 
werelden van beneden naar boven, loopt via dezelfde traptreden door. Eigenlijk, schiep de 
Schepper alle werelden juist daarvoor, opdat zij de traptreden zouden worden van het 
menselijke bevatten. De weg van boven naar beneden is zorgvuldig door de kabbalisten 
beschrijven, en de weg van het bevatten van beneden naar boven elke mens bevat hemzelf, het 
is onmogelijk deze te beschrijven. Wij bestuderen de wetten van het geestelijke Heelal en wij 
dienen ze te weten, indien wij in de geestelijke wereld wensen te bestaan. De wetten van de 
Ts”B – dat zijn ook de wetten van onze wereld, maar wij zien ze in materiële bekleding: 
natuurkundige, chemische, biologische, in de maatschappijleer. Al deze wetten verschijnen 
voor ons in een puur uiterlijke vorm, maar indien men wat dieper erin graaft en wat dieper 
binnenin komt, dan zullen wij zien, dat ook zij zijn opgebouwd op het verspreiden van het 
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licht, op de vorming van masach e.d. Wij, echter, leren de primaire wetten van het Heelal, 
door ons tot de meeste diepten reiken. 
 
76)En weet, dat als gevolg van het stijgen van de malchoet in de biena, worden alle traptreden 
van Nekoediem bepaald. Bovendien, verdelen zij zich in twee helften, die heten “paniem ve 
achoraim” (“voorkant” en “achterkant” van partsoef). Nadat een zievoeg in de niekvej 
ejnajem plaatsvond, bevinden zich in het hoofd van de partsoef slechts twee en een half sfirot: 
de G”E en niekvej ejnajem, dus kether, chochma en het bovenste derde van de biena – dat zijn 
juist keliem de paniem. De ACha”P, die uit onderste twee derden van de biena bestaat, Z”A en 
noekva (malchoet), kwam buiten de perken van de tien sfirot de rosj uit en heet nu keliem de 
achoraim, waarop geen berekening tijdens de zievoeg wordt gemaakt. Naar hetzelfde principe 
verdeelde zich elke volgende traptrede. 
 
Dus, op ACha”P kan men geen zievoeg dehakaa maken, dus men kan helemaal geen 
berekening maken en het licht ontvangen. Deze sfirot kan men niet gebruiken, daar zij onder 
het scherm zich bevinden. In aanmerking voor de berekening komen alleen gevende vaten, die 
zich boven het scherm bevinden. Dienovereenkomstig, ook in goef van een partsoef worden 
alleen de bovenste twee en een half sfirot gevuld – kether, chochma en Ga”R de biena. Zulke 
toestand heet katnoet, wanneer de vaten van ontvangst worden niet gebruikt, en men werkt 
uitsluitend met de gevende vaten. (Dat is vergelijkbaar met datgene, hoe de gastheer plaatst 
voor zijn gast 10 verschillende gerechten, maar de gast zegt hem, dat met al deze overvloed 
aan gerechten kan hij alleen visueel genieten, waarbij hij niets ontvangt. Daarmee vertoont hij 
een gelijkenis met de gastheer, maar om omwille van de gastheer, kan hij, volgens de 
weerstandskracht aan zijn egoïsme, slechts twee soorten salades ontvangen – vert.). 
 
In de partsoef Sa”G, die niets wenst te ontvangen, bestaat toch een rosj, toch en sof. Door 
niets te ontvangen, ondervindt hij een geweldige genieting uit de verbondenheid met de 
Schepper, daar Hij Zich hem openbaart. Aangezien de Sa”G naar zijn eigenschappen op de 
Schepper gelijkt, in hem verspreidt zich or chassadiem. Er ontstaat een vraag: dient men soms 
een zievoeg dehakaa op or chassadiem te maken? Vroeger kwamen wij alleen zievoeg 
dehakaa op or chochma tegen. Nu blijkt het, dat ook op or chassadiem dient men een zievoeg 
te maken. Immers, zoals wij reeds gesproken hadden, het licht van de Schepper eenkelvoudig 
is, en alleen een vat -   afhankelijk van zijn eigenschappen - die of andere soorten genot in 
hem onderscheidt. En indien er een scherm aanwezig is en een zievoeg dehakaa, dus rosj, 
toch, sof. De keliem, waarin or chassadiem zich verspreidt, heten G”E – kether, chochma en 
Ga”R de biena (gevende vaten). In de ACha”P echter verspreidt het licht zich niet. De 
Schepper schiep 10 sfirot. Zij kunnen nergens verdwijnen. Alles hangt alleen van de kracht 
van ons scherm af en het vermogen om met hem te werken. Nu is het scherm verzwakt, het 
kan werken slechts met keliem de paniem (gevende vaten). Keliem de paniem zijn er in rosj, 
toch en sof. Maar met keliem de achoraim (vaten van ontvangst), die ook daar aanwezig zijn,  
kunnen wij niet werken. Daarom komt het scherm omhoog uit pe in niekvej ejnajem. De 
gehele partsoef neemt, a.h.w., een andere vorm aan: pe bevindt zich in niekvej ejnajem, de 
taboer staat nu daar, waar vroeger pe was, en sof bevindt zich op de plaats van chaze. Dus, na 
de Ts”B gebruiken de partsoefiem alleen de meest hoge, dus gevende delen van hun wensen. 
Het licht, dat hen daarbij vult, is dienovereenkomstig veel minder dat dat, welk vult de 
partsoefiem in de Ts”A (in overeenkomst met de wet over de omgekeerde onderlinge 
verhouding tussen het gebruik van keliem  en de vulling met licht: hoe lagere, dus grovere 
keliem een partsoef gebruikt, des te hogere licht hem vult). En juist dankzij het stijgen van het 
scherm, dat tot het gebruik van alleen gevende keliem leidt, kan een partsoef in het geheel 
onder de taboer van de Galgalta afdalen en met daar aanwezige grove wensen te werken, 
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waarbij hij slechts een gevend deel van elk ervan gebruikt. De partsoefiem van de wereld 
A”K zijn niet in staat om grove wensen te gebruiken, daar zij berekening maken én op hun 
gevende én op hun ontvangende gedeelten samen. Alleen ten behoeve van het doorgeven van 
het licht aan lagere partsoefiem, die in de Ts”B werken, kunnen de partsoefiem van de wereld 
A”K onder de taboer afdalen, omdat zij daarbij een berekening niet voor zichzelf maken, 
maar voor degene, die zij beïnvloeden. De begrippen “paniem” en “achoraim” zijn 
overeenkomstig: paniem -- een belangrijke stadium, achoraim -- minder belangrijke. Paniem 
worden gebruikt in het geven of in het ontvangen. Achoraim – dat is een stadium, waarin geen 
sprake is van het gebruik op het geven of op het ontvangen.  
 
77)Er bestaat geen traptrede in de wereld Nekoediem, waarin zou geen onderscheidt zijn in 
paniem en achoraim. Zo daalde ACha”P van de kether, dus zachar de Nekoediem, op de 
traptrede paniem van rosj Abba ve Iema af, dus op het niveau nekeva. En ACha”P, dus 
achoraim van nekeva van Abba ve Iema, daalde op de traptrede goef af , dus in ChaGa”T 
NeHJ”M de Nekoediem. Dus, én kether, én Abba ve Iema bestaan uit twee delen: paniem ve 
achoraim. Met andere woorden, paniem Abba ve Iema bekleden achoraim de kether, die 
daalden van boven af. En achoraim de Abba ve Iema, die in goef afdaalden, vormen het 
inwendig deel van goef, dat van boven door paniem de goef bekleed wordt. 
Bijvoorbeeld, in het hoofd zijn er vijf gedachten geweest, en dienovereenkomstig vijf wensen 
in het lichaam om een genieting van het licht te ontvangen, dat zich in het hoofd bevindt. Nu 
blijven in het hoofd slechts twee en een half gedachten over en dienovereenkomstig twee en 
een half wensen om een genieting te ontvangen. De resterende wensen bevinden zich binnen 
de onderste traptrede, en men maakt er geen gebruik van.  
 
78)De verdeling van elke traptrede in twee delen droeg bij, dat in elk bovenste deel van een 
traptrede zijn er nu alleen lichten nefesj en roeach aanwezig, dus Va”K, alsmede de vaten 
kether, chochma en deel van de biena. Dus, in de katnoet van de wereld Nekoediem zijn er 
drie traptreden: kether, Abba ve Iema en Za”T, dus de vaten kether, chochma en deel van de 
biena, en de lichten nefesj en roeach, omdat Za”T de biena en Zo”N daalden van hun niveau 
op de lagere traptrede. 
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Opstijgen van Мa”N en gadloet van de wereld 
Nekoediem   

 
 

Pagina 79 t/m 85
 
 
79)En nu gaan wij naspeuren, wat zijn 10 sfirot de gadloet de Nekoediem, die uitkwamen op 
Ma”N van de resjiemot Zo”N de A”K onder de taboer. Tot nu toe hadden wij niet gesproken 
over het opstijgen van Ma”N. Er was sprake van het stijgen van masach de goef bij zijn 
vezwakking vanaf de taboer in pe de rosj van een hogere partsoef alsmede over datgene, dat 
op de resjiemot, die in de masach werden ingesloten, vond in rosj een zievoeg dehakaa plaats, 
als gevolg waarvan ontstonden 10 sfirot van de lagere partsoef. Maar thans laten wij over het 
licht spreken, welk steeg van onder de taboer van de A”K in rosj de Sa”G, dus over de 
resjiemot, Zo”N de goef van de wereld A”K, die ook “het stijgen van vrouwelijke wateren” 
heet (heb. ‘mej noekvien’). Dat heet “alijat Ma”N” (het stijgen van Ma”N – vert.).   
 
Alijat Ma”N is het stijgen van een wens, dus een verzoek van een lagere tot een hogere over 
de mogelijkheid om een zievoeg dehakaa te maken. Dus een verzoek, welk van de malchoet 
tot de biena is gericht, of te wel, van een ziel tot de Schepper. Dat is een verzoek om een 
chiesaron (gebrek) te vullen, zijn eigenschap te ontvangen, of te wel de malchoet te 
corrigeren en om op de biena, dus de Schepper, de wens om  te geven, te gaan lijken. Waarom 
heet dat “vrouwelijke wateren”? Omdat het een verzoek is over het licht chassadiem, dus een 
altruïstische wens. In de Oneindige wereld had de Malchoet ook 10 sfirot, die volledig met het 
licht gevuld waren. Door aan de Schepper te willen gelijken, stiet zij de 10 sfirot van zich af, 
dus zij wenste ze niet te waarnemen. Maar door dit feit hielden zij niet op te bestaan. Of de  
Malchoet wenst een genieting ervan wel te ondervinden, of niet. Maar haar aard te veranderen 
kan zij niet. Na de Ts”A ontstaan er in de malchoet rosj, toch en sof. Zij begint te berekenen, 
hoeveel zij omwille van de Schepper kan ontvangen. Er is een partsoef gevormd, in elk van de 
drie delen waarvan waren eigen 10 sfirot. Sof ontstond daarom, omdat na te hebben begonnen 
haar mogelijkheden te berekenen, begreep de malchoet, dat niet alles ervan valt samen met 
haar wensen, en dat slechts 20 percent van haar wensen om omwille van de Schepper te 
ontvangen kan zij met het licht vullen, maar de resterende 80 percent zij bevredigen niet kan, 
zodat zij erop een sof maakt en laat hem leeg achter. Zo zal het zijn tot Gmar Tiekoen, 
wanneer alle 100 percent van de wensen omwille van de Schepper zal men met Zijn licht 
kunnen vullen. Dan zal geen hoofd nodig zijn, geen berekeningen. Al het licht van de 
Schepper zal de malchoet kunnen ontvangen zonder inleidende controle van haar krachten. 
Geen ongecorrigeerde wens zal dan overblijven. De Doodsengel zal in een engel der 
heiligheid veranderen. Alleen “toch” zal overblijven. Maar in de loop van het correctieproces 
zijn de berekeningen onmisbaar. Er kunnen kwantitatieve beperkingen zijn (Galgalta, A”B, 
Sa”G), wanneer het licht in elke van 10 sfirot ontvangen wordt, doch in een bepaald 
percentage (volgens de wet van de Ts”A). En er zijn ook kwalitatieve beperkingen, wanneer 
niet alle 10 sfirot met het licht worden gevuld, maar slechts bepaalde ervan, afhankelijk van 
hun eigenschappen. 

 125



Zulke kwalitatieve verdeling vond plaats na de Ts”B. Wanneer alleen kleine wensen worden 
gevuld, dus wensen om  te geven, maar met grotere wensen, dus de wens om te ontvangen, 
men niet werkt, dan heet zulke toestand katnoet. De lichten, die slechts kleine wensen vullen, 
heten nefesj en roeach. In zulke toestand de schepping voelt slechts zijn twee en een half sfira 
uit de 10, en met de resterende wekrt hij niet. Indien bij de schepping echter aanvullende 
krachten verschijnen, en hij in staat is om de overige sfirot in het ontvangen omwille van de 
Schepper te activeren, dan gaat hij in de toestand gadloet over. De overgang uit de katnoet in 
de gadloet naar de wetten Ts”B wij than behandelen. In de loop van al onze voortschrijding 
van traptrede tot traptrede van beneden naar boven, de toestanden van katnoet en die van 
gadloet zullen elkaar beurtelings afwisselen. Zodra wij van onze wereld in de geestelijke 
eruitgaan, dus op zijn eerste traptrede, zullen wij geleidelijk uit de toestand van katnoet in die 
van gadloet overgaan. En de ACha”P van de hogere traptrede ons terstond wederom in de 
toestand van katnoet zal doet afdalen, maar nu van zijn, d.i de volgende traptrede, waarop wij 
opnieuw een toestand van gadloet zullen dienen te bereiken, om ons in een toestand van 
katnoet van een nieuwe, achter hem volgende traptrede af te dalen, e.d. Alle 6000 traptreden 
van boven naar beneden zijn zodanig opgebouwd, dat ACha”P van een hogere traptrede zich 
in een G”E van een lagere bevindt (G”E van een lagere traptrede bekleedt ACha”P van aan 
hogere traptrede – vert.) Alle traptreden zijn daarom op elkaar aaneengeregen en één geheel 
ladder (“soelam”) vormen vanaf het onderste punt der schepping tot aan haar volmaaktheid – 
de Schepper. Dankzij zo’n nauwe verbondenheid tussen ACha”P en G”E, kan elke ziel 
stijgen, door traptrede voor traptrede te boven te zijn gekomen tot de volledige correctie toe. 
Zulk voortstuwen kan men in grote lijnen vergelijken met een peristaltische (med. term: 
samentrekkende – vert.) darmbeweging, waardoor het voedsel in de nodige richting middels 
spiercontractie wordt voortgestuwd. Elke hogere traptrede wordt geacht als inwendige ten 
opzicht van een lagere, omdat hij dichter bij de Schepper zich bevindt, heeft een sterker 
scherm en sterkere wensen onder het scherm. Daarom verbreden de traptreden zich van boven 
naar beneden steeds meer en meer in de vorm van een piramide. 
 
80)En weet, dat de bron van het opstijgen van Ma”N vormen Z”A en biena van de 10 sfirot 
van or jasjar, dus nog van vóór de Malchoet van de Oneindige wereld. Daar deed zich tussen 
hen het volgende voor: de biena, die stelt or chassadiem en de bchiena beth voor, na tieferet, 
of te wel Z”A (de bchiena giemel) te hebben voortgebracht, verenigde zich wederom met de 
bchiena chochma, om or chochma te verzoeken en vervolgens dit or chochma aan Z”A door 
te geven. Z”A bestaat, zoals bekend, uit or chassadiem en een weinig straling van or 
chochma. Aldus, ontstond een verband tussen Z”A en biena. Telkens, wanneer de resjiemot 
Z”A in de biena stijgen, verbindt zij zich met chochma en trekt eruit een kleine hoeveelheid 
or chochma ten behoeve van Z”A. Zo’n stijgen van Z”A in de biena, dat haar me chochma 
verenigt, heet dus het stijgen van Ma”N. Maar zonder dit stijgen heeft de biena zelf geen 
behoefte aan chochma, daar haar essentie is or chassadiem, en ten opzicht van chochma 
bevindt zij zich altijd in de positie “achor be achor”(rug tot rug), welke houding getuigt van 
het feit, dat zij zelf niets van chochma nodig heeft. En slechts een verzoek van Z”A creëert in 
de biena het behoefte om or chochma voor hem te ontvangen, dus verandert haar in noekva. 
Daarom krijgt dit stijgen de naam “vrouwelijke wateren” (dus een ontvangende sfira) ten 
opzichte van chochma, door hen te doen omdraaien uit de positie rug tot rug in de nieuwe 
pose “paniem be paniem” (gezicht tot gezicht). 
 
Al onze correcties, al onze gebeden (heb. tfielot) gedurende 6000 jaren vinden plaats middels 
het stijgen van Ma”N. Wij (dus zielen) zijn een deel van de gemeenschappelijke malchoet. 
Ons verzoek om correctie wekt de malchoet op, zij stijgt tot de biena en dwingt haar om or 
chochma te ontvangen en via Z”A aan de malchoet (van wie dit licht zielen ontvangen) door 
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te geven. Zo’n ketting loopt van beneden naar boven als roep om hulp (stijgen van Ma”N) van 
de kant van noekva, en keert van boven naar beneden in de vorm van or chochma (mannelijke 
wateren) terug. Hier liggen al onze mogelijkheden van geestelijke verlichting, waarneming, 
onthulling van de Schepper. Deze twee principen dienen wij geleidelijk te doorgronden. Wij 
komen nu steeds dichter bij de stof, die rechtstreeks met ons te maken heeft, dus met onze 
zielen. De stof lijkt in het begin ingewikkeld en onsamenhangend te zijn, maar men dient 
erdoor heen te gaan: na verloop van tijd zal deze stof zich in onze adequate waarnemingen 
komen vastzitten. 
 
81) Wij weten al, dat de partsoef A”B is een partsoef van chochma, en de partsoef Sa”G – 
partsoef van biena. En zij worden als zodanig bepaald naar hun hoge eigenschap. Zo heeft de 
A”B de aviejoet giemel en heet chochma. De Sa”G echter, heeft de aviejoet beth en heet 
biena. Wanneer de resjiemot Zo”N de goef (Z”A en malchoet), die zich onder de taboer 
bevinden, in  rosj de Sa”G (biena) stegen, heet zo’n proces het stijgen van Ma”N in Sa”G. 
Daar doet zich een zievoeg voor tussen Sa”G en A”B (tussen biena en chochma), als gevolg 
waarvan vond de overbrenging van or chocma van A”B naar Sa”G. Maar na het ontvangen 
door Zo”N van het “nieuwe licht” daalden zij wederom onder de taboer en verlichtten daar de 
10 sfirot van de wereld Nekoediem. Dat leidde tot het ontstaan van 10 sfirot van gadloet van 
de wereld Nekoediem. Maar, zoals wij later te weten zullen komen, juist deze tien sfirot de 
gadloet droegen bij aan het breken van de keliem.  
 
De Schepper creëerde slechts de wens om te genieten. De capaciteit van het vullen van elke 
dergelijke wens met het licht bepaalt namelijk de kern van een partsoef. En alle sfirot van elke 
partsoef hebben de eigenschappen, die met zijn kern overeenkomen. Bijvoorbeeld, de 10 
sfirot van de partsoef A”B worden door zijn hoge eigenschap bestuurd, dus chochma. Zo 
heeft kether in A”B de eigenschap van chochma, de chochma is tevens de eigenschap van de 
sfira chochma, e.d. De partsoef Sa”G, die een partsoef van de biena is, heeft de hoge sfira 
kether al met de eigenschap van de biena, en niet de chochma zoals in de A”B. De resjiemot, 
die door Nekoedot de Sa”G van NeHJ”M van de Galgalta (Z”A) werden ontvangen, eisen or 
chochma, dat Sa”G (biena) niet heeft. Daarom wendt partsoef Sa”G de biena zich tot de A”B, 
ontvangt or chochma en maakt erop een zievoeg. Het licht van deze zievoeg dient, geheel in 
overeenkomst met de resjiemot dalet/giemel van NeHJ”M van de Galgalta, zich naar de wet 
van de Ts”A eronder vanaf de taboer en tot aan het laagste punt te verspreiden. Hieruit 
verkrijgt de wereld Nekoediem gadloet door ACha”P aan zich aan te sluiten, dus nu bestaat 
zij al uit de volle 10 sfirot en maakt van al haar wensen gebruik. Tsiemtsoem Beth betekent 
zo’n toestand, wanneer je weigert iets te ontvangen en kan slechts passief toekijken. Indien je 
in staat bent je in zulke toestand staande te houden en geen gebruik van ontvangende vaten te 
maken, dan bevindt je je in katnoet. Dat betekent, dat je werkt slechts met gevende vaten. In 
deze toestand heb je toch een zekere verbondenheid met de Schepper al is het maar slechts, 
omdat ook Hij niets ontvangt. Daarom je tien sfirot zijn met or chassadiem gevuld. De 
Galgalta en de A”B ontvingen door aan de Schepper  te geven. De Sa”G kon al niet 
ontvangen, doch slechts gaf , om precies te zijn, hij kon in de geestelijke ruimte passief 
bestaan. Ook Nekoedot de Sa”G, doordat zij een deel van de Sa”G uitmaken, bestaan passief 
en wensen niets te ontvangen. Maar wanneer een genieting hen bereikt, die groter dan hun 
scherm is, welk resjiemot beth/beth heeft, worden ook zij door deze wens ontstoken en 
kunnen zich er niet tegen staande houden. 
 
Elke partsoef is egoïstisch, maar een scherm, dat aan het egoïsme weerstand biedt, beschermt 
een partsoef van het ontvangen voor zichzelf slechts met de kracht, die in hem aanwezig is en 
niet meer. Wanneer een partsoef een genieting dalet/giemel tegenkomt, zijn scherm verliest 

 127



terstond zijn kracht, en het blijft hem niets over dan een slaaf van zijn eigen wensen te worden 
en zich eraan te onderwerpen. Het verschil tussen katnoet en gadloet ligt hem daarin, dat in de 
staat katnoet partsoef betrekt de helft van zijn keliem, dus de G”E, en overeenkomstig, indien 
er netsach-hod-jessod (ACha”P) van de keliem ontbreken, dan de lichten Ga”R dus 
ontbreken. Zelfs indien de Ts”B en een zievoeg op de middenlijn er niet geweest waren, dan 
zou er niet meer alef de aviejoet en beth de hietlabsjoet op de traptrede zijn, die bepaald wordt 
als licht chassadiem. En dat heet “katnoet”. In gadloet, echter, wordt van aviejoet giemel 
gebruikgemaakt, die bepaald wordt als klie voor het licht chochma. In dit geval wordt de 
Ts”B buiten werking gesteld, omdat daarin (in de Ts”B – vert.) is gebruik van slechts keliem 
hasjpaa (gevende vaten – vert.) mogelijk. Dus gadloet – dat is het vullen met licht chochma. 
Paniem in een klie heten zuivere delen van een klie, dus keliem de hasjpaa, de wensen om  te 
geven. Wanneer slechts zulke keliem aanwezig zijn, dus er is geen scherm op het gebruik van 
meer egoïstische wensen, dus achoraim (als tegengesteld van paniem – vert.), dan heet zulke 
toestand “katnoet”. Wanneer echter een masach op de keliem de achoraim, dus de wens om 
het licht chochma te ontvangen, aanwezig is, dan komt in een klie inwendig licht binnen, en 
dat is – het licht gadloet. 
 
82)Wij weten al, dat de wereld Nekoediem twee hoofden heeft: Kether en Abba ve Iema. 
Wanneer een nieuw licht chochma (licht A”B-Sa”G) begint van rosj de Sa”G (op verzoek van 
Zo”N van de Galgalta) in de tien sfirot van de wereld Nekoediem te schijnen, dan begint het 
eerst in rosj van kether via de taboer van de wereld A”K binnen te komen. De wereld 
Nekoediem vult rosj de Kether met het licht Ga”R en doet de sfirot biena en Zo”N (dus 
ACha”P) van Kether stijgen, welke sfirot voordien in rosj Abba ve Iema zijn geweest. 
Vervolgens komt het licht A”B-Sa”G in rosj Abba ve Iema van de wereld Nekoediem binnen 
via jessod de A”K, vult hen met het licht Ga”R en doet de sfirot biena en Zo”N de Abba ve 
Iema stijgen, welke sfirot zich in Ga”R de goef bevonden. Aldus, komen beide hoofden 
Kether en Abba ve Iema tot de toestand gadloet. 
 
Wij zien, dat een verzoek, welk van Zo”N omhoogkomt, dus een verzoek van de schepping 
tot de Schepper om hem kracht en mogelijkheid te geven om omwille van Hem het licht te 
ontvangen, voor het eerst na de Ts”B verschijnt. Wij zullen verder geregelt verzoeken van 
lagere tot hogere waarnemen, en het verband zullen zien, welk het mogelijk maakt, om zich in 
het algemene systeem van het Heelal in te sluiten, dus aan hem gelijk te zijn en tot zijn vaste 
partner te worden. In het geestelijke wordt pas dan geacht, dat een wens bestaat, indien men 
deze in de Naam van de Schepper kan gebruiken, dus door het geven. Indien zulke intentie 
echter ontbreekt, dan kan men zeggen, dat een wens bestaat, a.h.w. , niet, omdat een partsoef 
bedrukt hem. Elke partsoef bestaat uit tien sfirot, tien wensen. Maar indien men slechts met 
één ervan werkt, dan bestaat in feite slechts één. En de overige wensen zijn er niet, omdat zij 
geen deel in het ontvangen nemen. In de staat gadloet aan de wensen kether, chochma, biena, 
chessed, gvoera, tieferet (katnoet) sluiten zich ook de overige vier: netsach, hod, jessod en 
malchoet aan. Deze wensen sluiten zich daarom aan, omdat er een anti-egoïstisch scherm op 
hen is verschenen. Wanneer het onderste deel van de tieferet, netsach, hod, jessod en 
malchoet (ACha”P van elke partsoef) zijn niet geactiveerd, dan worden zij ook schematisch 
niet afgetekend. In elke partsoef van de wereld Nekoediem zijn er slechts G”E, maar zijn 
AChA”P dalen in de eronderstaande partsoef af en zijn, a.h.w., verborgen binnen zijn G”E, 
die laatsten zijn erop (op ACha”P – vert.) bekleed. Dat betekent, dat wanneer het licht A”B-
Sa”G vult de G”E van een hogere partsoef, en vervolgens daalt naar beneden in de G”E van 
een lagere partsoef af, dan komt het licht tegelijkertijd ook in de ACha”P (van de hogere 
partsoef – vert.) terecht. En dat betekent de gelijkstelling van eigenschappen van G”E van de 
onderstaande partsoef met die van de ACha”P van de bovenstaande. Zulke tijdelijke afdaling 
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van ACha”P is noodzakelijk ter optrekking omhoog van G”E der onderstaande partsoef 
samen met het stijgen van de ACha”P zelf der bovenstaande partsoef naar zijn eigen plaats in 
de staat gadloet. De G”E van de onderstaande partsoef verenigen zich met de ACha”P van de 
bovenstaande partsoef op de traptrede van de onderstaande partsoef, dus in de toestand van 
katnoet. Dat vindt plaats dankzij het feit, dat beiden  een gemeenschappelijke intentie hebben, 
om aan één en dezelfde (één traptrede) bovenstaande partsoef  te geven. De 
gemeenschappelijkheid van de intentie blijft ook gehandhaaft bij hun stijgen op het niveau 
van de bovenstaande partsoef, waar zij dan volle tien sfirot al gaan vormen. Deze partsoef, die 
uit G”E der lagere en ACha”P der hogere is gevormd, is een nieuwe in de schepping. Juist 
zijn ontstaan hangt van het geestelijk gebed van de mens af, terwijl zowel de bovenstaande, 
als de onderstaande partsoefiem zijn door de Schepper gegeven. 
 
Aldus, een lagere heeft een mogelijkheid om middels een hogere op een hoger niveau op te 
stijgen. Een hogere partsoef stelt zich, dus zijn eigenschappen, tijdelijk aan een lagere gelijk. 
Dezelfde wetten zijn ook op menselijke zielen van toepassing. Het belangrijkste is om de 
hogere partsoef in zichzelf te waarnemen, dus daarvoor de krachten in het leren aan te 
wenden, een band met hem te vinden, zich dermate met hem te verbinden, dat wanneer hij 
zijn niveau zal verhogen (dus zal stijgen), dan zal hij - door zijn ACha”P, die zich in je G”E 
bevinden, omhoog te brengen – ook je naar de volgende traptrede mee zou kunnen nemen. 
Wanneer ACha”P van een hogere daalt naar een lagere af, dus in zijn G”E door zich met hen 
te verbinden, dan vindt deze verbinding plaats voorlopig slechts vanuit het standpunt van een 
hogere partsoef. Nu dient een lagere zijn inspanningen al te leveren, om met hem samen te 
vloeien, dus om zijn voorkeur aan de vereniging met de Schepper te geven, ondanks de leegte, 
dus niet-gevuld zijn, die hij in de ACha”P van een hogere gewaarwordt. Bovendien, wanneer 
een bovenstaande partsoef begint zijn ACha”P met licht te vullen, door hem omhoog te 
brengen, dient een lagere partsoef zich toch aan deze ACha”P te blijven vasthouden en niet 
vanwege het genot, welk hij nu in hem voelt, maar uit de wens om zich met een hogere 
partsoef samen te vloeien, dus zich aan hem gelijk te stellen. Dat is duidelijk te zien aan het 
voorbeeld van het schenken van de Thora. De wensen G”E in de partsoef, in de mens – dat 
zijn wensen, die tot de Schepper streven. Zij heten Israël (dat samengesteld is van twee Hebr. 
woorden “jasjar El” – “rechtstreeks naar de Schepper” de klank “sj” in het woord “jasjar” en 
“s” in het woord Israël zijn in het Herb. met dezelfde letter “sjien” geschreven – vert.). Het 
gehele proces van hun ontstaan, correctie en vulling is in de Thora beschreven. Dit boek is de 
instruktie bij het geestelijke werk. Al datgene, wat in hem is beschreven, vindt in de wensen 
van de mens plaats, in zijn hart, in dat punt in zijn hart, welk zijn ware “Ik” heet, en welk 
slechts naar het samenvloeien met de Schepper zoekt. De grootste dwaling is om dit boek 
slechts historisch op te vatten, hoewel de historische feiten eveneens plaatsvonden. Omdat 
alles in onze wereld is een afspiegeling van geestelijke werelden, die zich in het hart van de 
mens bevinden. Bij de berg Sinai vindt slechts de schenking van de Thora plaats, dus het licht 
van de correctie, die vanuit een ACha”P van een hogere partsoef uitgaat. Hem (dit licht – 
vert.) waar te nemen is Israël (G”E van een lagere partsoef) nog niet in staat. Het Schenken 
van de Thora  vond al plaats, maar het ontvangen nog niet. Slechts één enkele wens in de 
mens, die Mosje (Moses – vert.) heet, kan op de Berg Sinai opklimmen, dus zich boven zijn 
twijfels verheffen en daar de Thora ontvangen. Vervolgens trekt (heb. “mosjech”) deze wens 
het gehele Israël achter zich aan. Maar hoeveel oorlogen, geboortes en innerlijk werk in het 
hart van de mens nog dient plaats te vinden, alvorens de Tempel, dus een vat, welk geschikt is 
om het licht van de Thora te ontvangen, opgebouwd zal worden. Aan de hand van dit 
voorbeeld zien wij, dat er een groot verschil is tussen het afdalen van ACha”P van een hogere 
partsoef in de G”E van een lagere, en een toestand, wanneer, dankzij zijn inspanningen, de 
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G”E van een lagere met deze ACha”P tot zulke graad samen zullen vloeien, dat een hogere 
partsoef zij allemaal met het licht van het scheppingdoel zal kunnen vullen. 
 
83)Voor alles, laten wij vaststellen, wat is gadloet, tot de overgang waartoe droeg het 
verspreiden van het nieuwe licht (A”B-Sa”G) in de tien sfirot van de wereld Nekoediem bij. 
Het verdient te vermelden, dat de traptreden Kether en Abba ve Iema van de wereld 
Nekoediem zijn op het niveau Va”K geweest, omdat zij aviejoet alef hadden. Maar eerder 
hadden wij gezegd, dat bij het afdalen van Nekoedot de Sa”G (biena) onder de taboer 
vermengden zij zich daar met de bchiena dalet/giemel van NeHJ”M van de Galgalta, en dus, 
in de masach, die in pe de rosj opsteeg, ook de resjiemo dalet aanwezig is. Zo, na een 
dergelijke zievoeg in rosj de Sa”G zouden daar tien sfirot van de wereld Nekoediem van het 
niveau kether met het licht jechieda dienen te ontstaan, en niet een traptrede Va”K de biena, 
zoals het zich in feite voordeed. Het gaat erom, dat bij het aansluiten van de bchiena dalet in 
de biena in niekvej ejnajem, neemt de bchiena dalet zelf in de zievoeg, a.h.w., geen deel. Zij 
annuleert zich, a.h.w., ten opzichte van de biena. Bovendien, vond de zievoeg niet in pe de 
Sa”G plaats, maar in niekvej ejnajem, daar, waar zich de Ts”B voordeed op beth de 
hietlabsjoet en alef de aviejoet, dat de essentie van de masach van de biena is. Op deze 
zievoeg kwamen twee traptreden uit: één Va”K de biena (beth de hietlabsjoet), en de tweede 
– voltallige Va”K (alef de aviejoet, dus het niveau Z”A). 
 
84)Nu, nadat Zo”N van de wereld A”K die zich onder de taboer bevinden middels het stijgen 
van Ma”N een nieuw licht van A”B-Sa”G opriepen, bestraalde dit licht de rosj van de wereld 
Nekoediem, waarbij de Ts”B geannuleerd werd vanwege het ontbreken van enig verband van 
de A”B met de Ts”B (zijn afkomst is verbonden met de Ts”A). De bchiena dalet van de A”K 
onder de taboer, die na de Ts”B in niekvej ejnajem steeg, daalde daarbij wederom in pe de 
rosj af, zoals het geweest was bij de Ts”A. Daarom kwamen nu de vaten ACha”P in rosj de 
Sa”G (die daalden vanwege de Ts”B van hun niveau onder de taboer af) wederom omhoog en 
namen hun vorige positie onder de vaten G”E in, en de plaats van de zievoeg daalde van 
niekvej ejnajem in pe de rosj, dus de bchiena dalet. Wanneer de bchiena dalet op zijn vorige 
plaats terechtkwam, leidde het tot het verschijnen van een partsoef met het niveau kether en 
met het licht jechieda. Aldus, middels het nieuwe licht won de partsoef nog drie soorten van 
het licht chochma: nesjama, chaja en jechieda alsmede de vaten biena en Zo”N, die bij hem 
in de toestand katnoet ontbraken.  
 
De belangrijkste opgave is een volledige vulling van de Malchoet van de Oneindige wereld 
met het licht. De Malchoet verpersoonlijkt de Galgalta. Indien het zou lukken om haar vanaf 
pe tot de taboer en vanaf de taboer tot aan de siejoem met licht gevuld te krijgen, dan zou de 
eindcorrectie aanbreken. Maar voorlopig kan men slechts een deel van de malchoet vanaf pe 
tot de taboer naar de wet van de Ts”A met licht vullen. Het vullen van de malchoet met licht 
vanaf de taboer en eronder gewoon middels de Ts”A, middels een gewone zievoeg de hakaa, 
kan men echter niet. Dat konden niet bewerkstelligen noch de Galgalta, noch de A”B en des 
te minder alle achtereenvolgende partsoefiem, de schermen waarvan waren nog zwakker, dan 
bij de Galgalta. De enige mogelijkheid is om op één of andere manier de eigenschappen van 
de malchoet aan die van de biena gelijk te stellen, dus de egoïstische vaten van NeHJ”M van 
de Galgalta met de altruïstische vaten van Sa”G (biena) te vermengen. Dus om van hen de 
altruïstische eigenschappen te ontvangen en beginnen geleidelijk de gecorrigeerde vaten met 
licht te gaan vullen. De partsoef Nekoedot de Sa”G, daar deze een tussentijdse partsoef is 
tussen biena (Sa”G) en Z”A (M”A, de wereld Nekoediem), heeft hij, aan de ene kant, de 
eigenschappen van de biena, maar aan de andere kant - de aviejoet alef. Daarom heeft hij ook 
de eigenschappen van de Z”A, om precies te zijn, Va”K. Dus, hij heeft qua eigenschappen een 
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zekere gelijkenis met NeHJ”M van de Galgalta (Z”A). Daarom juist de partsoef Nekoedot de 
Sa”G is geschikt ter verwezenlijking van dit doel – het vullen van de Malchoet van de 
Oneindige wereld onder de taboer met licht. Hij daalde onder de taboer af en vulde NeHJ”M 
van de Galgalta met het licht chassadiem. Vervolgens, zoals wij al weten, vanwege het 
vertonen zich in het onderste gedeelte van Nekoedot de Sa”G van de wens om voor zichzelf te 
ontvangen, trad de wet Ts”A op. De malchoet steeg terstond in de tieferet (biena de goef) op, 
en beperkte de aanvoer van licht in haar onderste twee derden en NeHJ”M. De nieuwe 
tsiemtsoem kreeg de naam Ts”B en verdeelde elke traptrede in Ga”R en Za”T, dus in G”E en 
ACha”P.  
 
Als gevolg van de Ts”B vindt een gemeenschappelijke vermenging van eigenschappen plaats. 
De Sa”G verkrijgen egoïstische eigenschappen, en de malchoet – altruïstische vaten. De 
gemeenschappelijke vermenging van eigenschappen verpersoonlijkt de wereld Nekoediem in 
katnoet, die zegt, dat van alle wensen nu men slechts van altruïstische wensen, dus de G”E, 
gebruik kan maken. Ook de wereld Nekoediem bestaat in feite uit tien sfirot, maar uit deze 
tien van zijn wensen kan hij slechts de altruïstische gebruiken, en daarom zegt men, dat hij 
slechts over de G”E beschikt. Na het verschijnen van de wereld Nekoediem in de toestand 
katnoet (waarbij het scherm in niekvej ejnajem staat, en de resjiemot beth/alef), brengen zijn 
Zo”N een Ma”N omhoog op de resjiemot dalet/giemel met een verzoek zijn wensen te vullen. 
Om or chochma te ontvangen en hem aan de Zo”N te overbrengen, wendt de Sa”G zich tot de 
A”B, omdat slechts de A”B voldoende schermkracht heeft om met de resjiemot dalet/giemel 
te werken. Het licht A”B-Sa”G loopt via de taboer in rosj van kether en rosj van Abba ve 
Iema van de wereld Nekoediem door, annuleert de Ts”B, doet de ACha”P tot de G”E in rosj 
van kether en Abba ve Iema stijgen en brengt ze in de staat van gadloet. Het licht corrigeert de 
vaten en geeft de mogelijkheid om hen te vullen. Op dezelfde manier zal in het vervolg ook 
de correctie van onze zielen middels het stijgen van Ma”N plaatsvinden. Er bestaan in dit 
proces slechts drie componenten: de egoïstische wens om te ontvangen, die door de Schepper 
is geschapen; het  scherm en het licht. Het gehele proces van de overgang van de Malchoet 
van de Oneindige wereld van de eerste toestand (van de volledige vulling met licht) tot de 
derde toestand (Gmar Tiekoen) verloopt langzaam gedurende 6000 traptreden. Dit proces is 
de tweede fase, dus de fase van geleidelijke correctie der vaten en hun partiële vulling met 
licht. De Kabbala is een praktische wetenschap, die houdt zich juist bezig met het vullen van 
wensen met licht. Evenwel als het geval is met andere wetenschappen, heeft ook zij haar 
eigen instrument, dat scherm heet, alsmede de manieren, waarmee het wordt opgebouwd, dus 
“bieroer” (uitsorteren) en “tiekoen” (correctie). Het scherm dient niet slechts als gereedschap, 
dus een vat voor het vullen, er worden in hem tevens resjiemot bewaard – dus de informatie 
over een voorafgaande toestand.   
 
Elk geestelijk object kan slechts dan bestaan, wanneer het over volledige informatie beschikt 
omtrent zijn voorafgaande en huidige niveaus alsmede over het licht, welk vorige partsoef (de 
voorafgaande toestand, of te wel, resjiemo de hietlabsjoet) vulde, en ook over de 
schermkracht (resjiemo de aviejoet), die al tot de huidige staat betrekking heeft. Eerder 
kwamen wij er nooit een verschijnsel tegen, dat van boven opeens één of ander aanvullend 
licht komt aanwaaien, en welk aan een vat een mogelijkheid verschaft om zich op één of 
andere manier te veranderen. Een partsoef, die zich in een toestand van katnoet bevindt (met 
or chassadiem gevuld), kan zelf niets veranderen, dus een nieuwe toestand voortbrengen. Dat 
is in staat slechts een partsoef met or chochma. De Galgalta boven de taboer putte al zijn 
resjiemot uit reeds als gevolg van de zievoegiem, waarop vijf partsoefiem van de wereld A”K 
ontstonden. Onder de taboer bevinden zich thans de wereld Nekoediem in katnoet en de 
resjiemo dalet/giemel op vier ongebruikte wensen na de Ts”B. En nu deze vaten wensen om 
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licht te ontvangen, daar zij – door het hebben van onvervulde wensen - zijn gebrek 
waarnemen. Zij eisen bij een hogere partsoef or chochma. Maar daarvoor dient het vat een 
scherm te verkrijgen met een weerstand biedende kracht, die in staat is om aan zijn 
egoïstische wensen weerstand te kunnen bieden, dus het dient een intentie te verkrijgen om 
omwille van de Schepper te ontvangen. Ter correctie van de vaten van de wereld Nekoediem, 
wendt de Sa”G zich tot de A”B, ontvangt bij hem or chochma, vervolgens geeft aan de 
Nekoediem het verenigde or chochma-chassadiem (A”B-Sa”G) door, welk licht geen licht 
van genieting is, maar het licht van correctie. Dit betekent, dat het een mogelijkheid verschaft 
voor het ontvangen omwille van de Schepper zelfs door egoïstische vaten. Hoe kan zo’n licht 
überhaupt in egoïstische vaten binnenkomen bij het hanteren van de wet der de Ts”A, die 
verbiedt aan het licht om in een vat zonder scherm binnen te komen? Het licht A”B-Sa”G 
werkt als volgt: het stelt een vat in staat om van de verte de grootheid van de Schepper in te 
zien. Zulke uiterlijke waarneming van de grootheid van het geestelijke geeft aan een vat een 
mogelijkheid om altruïstisch te handelen. Het or A”B-Sa”G is een zeer specifiek licht, 
waarover wij nog zullen spreken. De Sa”G wendt zich tot de A”B, omdat hij zelf geen or 
chochma heeft. Het or A”B-Sa”G is het licht van de correctie der schepping. Om zich te 
corrigeren dient men te weten, wat is een correctie, dus wat het betekent om met wijsheid, 
bevatting gevuld te zijn. Al deze informatie bevindt zich in het licht A”B. Om voor een lagere 
partsoef al het palet van het geestelijke bevatten voor te schotelen, zijn  zowel het licht A”B, 
als het licht Sa”G voor nodig. 
 
Vanaf het moment, dat de Malchoet van de Oneindige wereld volledig leeggeraakt werd, 
hoopt zij – naarmate zij elke nieuwe handeling omwille van de Schepper verricht - steeds 
meer altruïstische eigenschappen op. Dat zijn dan juist de partsoefiem Galgalta, A”B en 
Sa”G. Men zou kunnen denken, dat zij daardoor juist steeds dichter bij de Schepper zou 
moeten naderen. Het ontstaan van elke nieuwe partsoef is, a.h.w., het ontstaan van een nieuwe 
altruïstische actie  van de malchoet. Maar in werkelijkheid lijkt het of elke nieuwe handeling 
verwijdert de malchoet steeds verder en verder van de Schepper. Maar wellicht is dat geen 
verwijdering doch een toenadering? Aan de ene kant, hoe verder van de Schepper, des te meer 
zelfstandige persoonlijkheid wordt een partsoef. Maar daarin ligt ook zijn zwakheid besloten, 
dus hij ziet de Schepper minder, minder voelt de kracht van Zijn licht. Elke handeling in het 
geestelijke is volmaakt en dient steeds dichter bij de volmaakheid brengen. De Malchoet 
bewerkstelligt nu het doel van de Schepper: zich volledig met Zijn licht te vullen. Dus, dient 
elke nieuwe handeling haar tot dit doel doen naderen en dient te zijn beter dan de 
voorafgaande handeling. En nu vindt steeds grotere en grotere onthulling der eigenschappen 
van vaten, steeds grotere verwijdering van de malchoet qua eigenschappen van de Schepper, 
maar juist dat is ook het positieve vanuit het standpunt van zelfkennis der malchoet. Echter 
zich te leren kennen kan men middels een groot licht, doch blijft in elke volgende partsoef 
steeds minder en minder licht over. Een verschijnsel in het geheel onder de loep te nemen kan 
men slechts door alle handelingen bij elkaar samen te brengen. Op alles dient men vanuit de 
invalshoek van de Schepper te kijken, dus de Malchoet van de Oneindige wereld. 
Aanvankelijk verwijdert zij zich - door zich in steeds nieuwe werelden en partsoefiem te 
veranderen – steeds verder en verder van de Schepper. Vervolgens, na het punt van onze 
wereld te hebben bereikt, en zich in de menselijke ziel te hebben veranderd, begint zij 
omhoog te komen. Nu is zij al een initiatiefneemster van alle handelingen. En van boven 
onthullen zich uitsluitend de handelingen van de Schepper. 
 
85) Wij hebben reeds vastgesteld wat is katnoet en gadloet van de wereld Nekoediem, 
wanneer de Ts”B, nadat hij de malchoet in niekvej ejnajem deed stijgen en haar daar verborg, 
aan het verschijnen van de wereld Nekoediem in katnoet bijdroeg. Deze fase van katnoet heeft 
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vaten kether, chochma en Ga”R de biena alsmede lichten nefesj-roeach, en heeft geen vaten 
Za”T de biena en Zo”N alsmede lichten nesjama, chaja en jechieda. En vervolgens, met de 
komst van het nieuwe licht A”B-Sa”G uit de wereld A”K, keerde zich in de wereld 
Nekoediem de toestand van de Ts”A terug, als gevolg waarvan sloten de vaten Za”T de biena 
en Zo”N in rosj zich bij de bovenstaande vaten aan, en het scherm daalde van niekvej ejnajem 
in pe af. Dan vond een zievoeg op de bchiena dalet plaats, die keerde naar zijn plaats terug 
(dus in pe de rosj). Dat leidde tot het ontstaan van tien sfirot met het niveau kether. Vanaf dat 
moment worden de Ts”B en de katnoet bepaald als het stijgen van de malchoet in niekvej 
ejnajem en als het afdalen van ACha”P naar beneden. En de gadloet wordt gekenmerkt door 
het aankomen van het licht A”B-Sa”G, door het afdalen van de malchoet op haar vorige 
plaats, zoals bij de Ts”A en door het stijgen van ACha”P omhoog. Zoals boven reeds gezegd 
is, G”E en ACha”P zijn namen van tien sfirot KaCha”B Zo”N de rosj. De tien sfirot de goef 
heten overeenkomstig ChaGa”T NeHJ”M, die eveneens in hun eigen G”E (chessed, gvoera en 
een bovenste derde van tieferet tot de chaze) en ACha”P (twee onderste derden van tieferet en 
NeHJ”M) worden ingedeeld. Onthoud bovendien, dat G”E (ChaGa”T tot de chaze, borst) 
heten tevens paniem (gezicht, voorkant). En ACha”P (twee derden van tieferet en NeHJ”M) 
heten achoraim (achterkant). Men dient tevens te onthouden over de verdeling van traptreden 
na de Ts”B, wanneer op elke traptrede slechts G”E overbleven, maar ACha”P van een 
desbetreffende traptrede in G”E van een onderstaande traptrede zijn gevallen, wiens eigen 
ACha”P in G”E van een nog lagere traptrede zijn gevallen  e.d. 
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Nekoedot: cholam, sjoeroek, chieriek  
 
 

Pagina 86 t/ 91 
 
 
86) Weet, dat nekoedot (punten) zijn in drie typen ingedeeld: rosj, toch en sof. De bovenste 
nekoedot, die zich boven de letters in de vorm van een punt bevinden, heten rosj, of te wel 
cholam. De middelste nekoedot, die zich binnen de letters in de vorm van de letter vav met 
een punt bevinden, heten toch, of te wel, sjoeroek. De onderste nekoedot, die zich onder de 
letters bevinden, heten sof, of te wel chieriek. 
 
Wat betekent het in het geestelijke? Letters – dat zijn vaten, en punten – dat zijn lichten. 
Indien dit punt boven de leter staat, dan symboliseert het een licht, welk nog niet in het vat is 
binnengekomen, maar dient erin in de toekomst binnen te komen. Zulk punt heet cholam. 
Indien een punt zich binnen het vat bevindt, dus in zijn toch, dan is dat sjoeroek. En indien 
een punt van het vat reeds uitgegaan is en zich onder hem bevindt, dan heet het chieriek.   
 
87)Letters – dat zijn vaten, dus sfirot de goef. De tien sfirot van rosj heten slechts wortels van 
vaten en niet de vaten zelf. Nekoedot – dat zijn lichten, die deze vaten doen opleven. Daarom 
heet or chochma licht des levens (heb. or chaja). Dit nieuw licht A”B-Sa”G, welk via Zo”N 
van de wereld A”K doorloopt, verlicht de vaten van de wereld Nekoediem, waarmee het 
bijdraagt aan het afdalen van de malchoet in elke traptrede uit niekvej ejnajem in pe en doet 
daardoor ACha”P terugkeren. Als gevolg daarvan, komen alle lichten op hun plaatsen te 
staan. Dit licht keert de keliem uit de toestand van de Ts”B in de toestand van de Ts”A, dus 
uit de katnoet in de gadloet. Op die manier doet het licht A”B-Sa”G de vaten opleven en wekt 
zij op, waardoor het zich in hen bekleedt. 
 
In de wereld Nekoediem bekleedden zich Abba ve Iema in de toestand katnoet op de ACha”P 
van kether. De Zo”N bekleedden zich op de ACha”P van Abba ve Iema, en ACha”P de Zo”N 
bevonden zich onder de parsa. Zulke toestand ontstond na de zievoeg in niekvej ejnajem van 
rosj de Sa”G. Thans onder invloed van het nieuwe licht A”B-Sa”G, daalde het scherm in rosj 
de Sa”G van niekvej ejnajem in pe de rosj af en maakte daar een zievoeg met or chochma van 
de A”B. Voor alles daalde het licht in rosj van kether en sloot bij de kether zijn ACha”P aan 
en het licht Ga”R. Dit licht liet aan het vat weten, dat wat is de Schepper. Het vat wordt 
volkomen met het altruïsme doordrongen en kan nu met al zijn tien wensen werken, door een 
zievoeg dehakaa op hen te maken. Op die manier gaat het vat uit de toestand katnoet in die 
van gadloet over. 
 
88)Wij weten al, dat de Zo”N van de wereld A”K bestraalde met het nieuwe licht de tien 
sfirot van de wereld Nekoediem via twee wegen: via de taboer bestraalde hij de kether van de 
wereld Nekoediem, en via de jessod bestraalde hij Abba ve Iema van de wereld Nekoediem. 
En weet, dat het licht, welk via de taboer komt, heet cholam en het schijnt boven de letters 
uitsluitend in de kether, dus het stelt het niveau zachar (active mannelijke beginsel) voor, of te 
wel, hietlabsjoet. En het kan zich niet in de vaten van goef verspreiden, die heten letters. En 
daarom wordt het geacht, dat het schijnt slechts van boven boven de letters, maar in de letters 
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zelf wordt het niet verspreid. Het licht, dat via de jessod komt, heet sjoeroek, dus vav met een 
punt, wat betekent, dat het zich binnen de letters bevindt en komt in Abba ve Iema terecht, die 
een vrouwelijk beginsel van rosj van de wereld Nekoediem zijn. Dit licht verspreidt zich ook 
in de goef, dus Za”T van de wereld Nekoediem, die heten letters. Dus, nekoedat sjoeroek zich 
binnen de letters bevindt.  
 
Indien wij het Hebreeuwse alfabet, de Thora, gaan bekijken, dan zullen wij zien, dat daar zijn 
er veel punten binnen de letters, en niet slechts “vav” met een punt. Bijvoorbeeld, “pej” en 
“fej”, “beth” en “vet”.  Maar met punten kunnen ook “mem” en “tav” zijn. Al deze wetten 
komen uit de stelregels van de geestelijke wereld. Wij zullen later het alfabet bestuderen, dat 
doorgaans   van biena, Z”A en malchoet van de wereld Atsieloet afkomstig is, en die laatsten 
volkomen met Zo”N en ACha”P van de Abba ve Iema der wereld Nekoediem overeenkomen. 
In de biena bevinden zich de eerste letters van “alef” tot “tet”, in de Z”A – letters van “chav” 
tot “tsadiek”, en de laatste vier letters “koef”, “rejsj”, “sjien” en “tav” zich in de malchoet 
bevinden. Alle punten boven de letters (kroontjes), punten binnen de letters of onder hen – al 
deze spreken slechts over de geestelijke toestand van een partsoef. Elk woord in het 
Hebreeuws zegt iets over het Heelal en betekent, dat je in je vat één of ander geestelijk licht 
ontvangt. Een combinatie van een vat en een licht wordt door een code weergegeven, die 
“woord” heet, en in deze code zijn alle correlatie tussen het licht en het vat vestgelegd: het 
scherm, aviejoet e.d. Elke letter draagt in zichzelf een gigantische hoeveelheid informatie 
door haar contour, verhouding tot de voorafgaande letter. Wanneer de mens één of ander 
woord uitspreekt, geeft hij daarmee zijn gevoel weer in elk woord, welk in hem (in zijn 
gevoel – vert.) genoteerd wordt en het zegt over het geestelijke niveau van een partsoef. 
 
In onze wereld waarnemen wij geen geestelijke overeenkomsten tussen een vat en een licht, 
dus door een taal te gebruiken begrijpen wij de innerlijke geestelijke betekenis der woorden 
niet. Deze gaan van de Thora uit en eenduidige geestelijke informatie dragen. Het is 
onmogelijk om één of ander ding met een ander woord, benaming te benoemen. Bijvoorbeeld, 
het woord “maim”, welk uit twee letters mem bestaat (één ervan is een eindletter mem, de 
zogenaamde mem sofiet) en uit bepaalde punten, geeft ons exact de essentie van het water 
weer. En zo elk woord. Het is bekend, dat de kabbalisten verrichten met de letters zekere 
handelingen. Daaronder mag men in geen geval verstaan, dat zij iets op het perkament, papier 
e.d., opschrijven. Wanneer men zegt, dat de kabbalisten met letters opereren, dan bedoelt men 
uitsluitend geestelijke handelingen, dus het ontvangen van licht in vaten middels een scherm 
en het weerkaatste licht. Deze handelingen zijn niet zichtbaar aan de materiële oog. 
 
89)Enfin, wij hebben vastgesteld de betekenis van punten cholam en sjoeroek. Het schijnen 
van het nieuwe licht via de taboer, dat het scherm uit niekvej ejnajem van de rosj van kether 
in zijn pe naar beneden brengt en de Acha”P van kether op hun traptrede terugkeert, heet 
nekoedat cholam, die schijnt boven de letters. En het schijnen van het nieuwe licht via de 
jessod, het scherm uit niekvej ejnajem van Abba ve Iema in pe naar beneden brengt en hun 
ACha”P op hun plaats terugkeert. Dit licht schijnt van binnen de letters en heet sjoeroek. En 
deze mochien (licht Ga”R) lopen tevens in de Za”T van de wereld Nekoediem door, die 
letters heten, dus vaten, die dit licht dan ook ontvangen. 
 
Maar uit rosj van Abba ve Iema, die rosj de aviejoet heet, in tegenstelling tot rosj van kether, 
die rosj de hietlabsjoet heet, verspreidt het licht zich in goef de Zo”N. 
 
90)Chieriek – dat is het nieuwe licht, dat Za”T rechtstreeks van Abba ve Iema ontvangen en 
welk brengt de malchoet uit de chaze naar beneden in de plaats van siejoem van de wereld 
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A”K, waardoor ACha”P de Zo”N zich van onder de parsa op hun plaats terugkeren. Deze 
ACha”P de Zo”N vormden onder de parsa de werelden BieJ”A. Daarom nu, nadat het licht 
chieriek is gekomen, de werelden BieJ”A, a.h.w., dezelfde zouden dienen worden, als de 
wereld Atsieloet. Echter Zo”N van de wereld Nekoediem konden de malchoet niet uit de 
chaze naar beneden brengen en de Ts”B volledig te annuleren alsmede de parsa, en daardoor 
de plaats van de werelden BieJ”A veranderen. Zodra het licht tot BieJ”A is doorgekomen, 
verbrokkelden de vaten Za”T zich, omdat daar bleef de wet van de beperkende malchoet van 
kracht, die in chaze staat. Het licht kwam terstond van de vaten uit en zij verbrokkelden zich, 
dus gingen dood en vielen in BieJ”A. Tevens verbrokkelden zich ook vaten de paniem, die 
zich weliswaar boven de parsa bevonden, maar wensten met ACha”P tot één gehele partsoef 
te worden. 
 
Ook zij gingen dood en vielen in BieJ”A, omdat ook uit hen verdween het licht. Strikt 
genomen, bestonden de werelden Atsieloet en BieJ”A nog niet, maar de vaten, waaruit zij in 
het vervolg zouden worden gevormd, waren al. Zolang het licht in kether en Abba ve Iema 
was, alles was in orde. Wanneer echter het licht onder de parsa in Acha”P de Zo”N begon af 
te dalen, begon zich het breken van vaten. Boven van de parsa had G”E vroeger een scherm, 
dat de mogelijkheid had om alles omwille van de Schepper  te geven. Onder de parsa 
(ontvangende vaten) heerste echter de wet “niets te ontvangen”, hoewel juist daar de wens om 
te ontvangen van deze partsoef geconcentreerd was. Wanneer het licht A”B-Sa”G kwam, gaf 
het aan het gemeenschappelijke vat, dus goef van de wereld Nekoediem de kracht en de 
mogelijkheid om al dit licht omwille van de Schepper te ontvangen en NeHJ”M van de 
Galgalta ermee te vullen. Maar rosj van kether en Abba ve Iema hadden er niet op gerekend, 
dat het licht A”B-Sa”G, na onder de parsa te zijn doorgekomen, zou bij de daar zich 
bevindende vaten een wens oproepen om voor zichzelf te ontvangen. Het gaat erom, dat de 
parsa wordt staande gehouden niet slechts door de hoofden kether en Abba ve Iema, maar ook 
nog door het derde hoofden, dus IesjSoe”T, die zich boven de taboer bevindt. Juist zij houdt 
het licht A”B-Sa”G in, door hem niet onder de parsa te laten doordringen.  Dat is gedaan met 
name daarvoor, om alle vaten te breken, dus het scherm van hen te ontnemen en hen 
maximaal van de Schepper te verwijderen. Maar dankzij deze voorziening van IesjSoe”T 
vindt een volledige vermenging van altruïstische en egoïstische vaten plaats. Nu bevindt zich 
in elke scherf én de wens om  te geven, én de wens om te ontvangen. Juist dat was dan het 
doel van het breken van vaten. 
 
Zo”N van de wereld Nekoediem belichamen het gehele Malchoet van de Oneindige wereld. 
De taak is daarin besloten, om haar delen onder de parsa met het licht van de Schepper op te 
vullen. Hoe kan men dat dan doen? Slechts middels de bovengenoemde ontploffingsmethode, 
wanneer bij Abba ve Iema en Zo”N een bedriegelijke indruk ontstaat, dat zij in staat zijn om 
onder de parsa het licht omwille van de Schepper te ontvangen. En inderdaad, de Zo”N 
beginnen, a.h.w.,  het licht omwille van de Schepper te ontvangen, maar vervolgens 
vergewissen zij zich, dat het slechts voor zichzelf is. Het licht vervliegt, het vat blijft in een 
volkomen hopenloze toestand over, wanneer niet slechts zijn eigenschappen, maar ook die 
van G”E egoïstisch worden. Zij vallen eronder en vermengen zich onder de parsa met 
egoïstische vaten. Maar nu deze scherven van egoïstische vaten hebben altruïstische vonken. 
Wanneer het licht hen zal schijnen, zal het in hen altruïstische vonken opwekken en alle 
wensen corrigeren.  
 
91)Wij zien, dat de wereld Nekoediem was nog niet gereed tot het ontvangen van het licht, 
dat met het punt chieriek overeenkomt en daarom droeg het punt chieriek aan het breken van 
keliem bij. Het vond plaats om die reden, dat het wenste binnen te komen in de letters, dus de 
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vaten van tieferet, netsach, hod, jessod en malchoet, die zich onder de parsa in de werelden 
BieJ”A bevinden. Maar vervolgens ontving het punt chieriek in de wereld van Correctie 
(wereld Atsieloet) een correctie en het vermogen om onder de letters te schijnen. Wanneer 
Za”T van de wereld Nekoediem het licht gadloet van Abba ve Iema ontvingen, dus het licht, 
welk de malchoet uit de chaze in siejoem van de Wereld A”K naar beneden zou brengen 
alsmede de vaten ACha”P met de G”E van de wereld Nekoediem zou verenigen, begon het 
licht zich onder de parsa te verspreiden, dat tot het breken van vaten leidde. Om dat niet 
wederom te laten gebeuren, brengt de in de wereld Atsieloet gecorrigeerde nekoedat chieriek 
tieferet, netsach, hod, jessod en malchoet van onder de parsa (van de werelden BieJ”A) 
omhoog in de wereld Atsieloet boven de parsa en plaatst zich onder hen, dus op de plaats van 
de parsa. Zo hebben wij nu vastgesteld wat zijn de drie punten: cholam, sjoeroek en chieriek.  
 
Hoe kan men dan een wens boven de parsa te brengen? En juist dan is dan ook mogelijk 
slechts na het breken van vaten, wanneer elke wens van de Malchoet met de biena wordt 
vermengt, waardoor een kans op correctie wordt gegeven. De stof is niet eenvoudig, om deze 
te begrijpen, zijn één of andere innerlijke waarnemingen nodig. Slechts met verstand is het 
onmogelijk de Kabbala begrijpelijk te maken. Indien de mens blijft toch proberen dat te doen, 
dan pleegt hij de meest grote overtreding. Maar voorlopig hebben wij geen andere keuze, 
omdat wij voorlopig geen andere verbondenheid met het geestelijke hebben. Laten wij de 
doorgenomen stof herhalen. Wij bestudeerden, dat Nekoedot de Sa”G daalden onder de taboer 
van de Galgalta af, en vermengden zich daar met NeHJ”M van de Galgalta. Vervolgens 
kwamen zij in rosj de Sa”G omhoog met resjiemot beth/alef en de informatie over de zich 
voorgedane Ts”B, waarop kwam dan de katnoet van de wereld Nekoediem met kether, Abba 
ve Iema en Zo”N, die tot de parsa aankomen. Kether is rosj de hietlabsjoet, Abba ve Iema – 
rosj de aviejoet, Zo”N – dat is goef. Strikt genomen, zijn de Nekoediem in de toestand katnoet 
nog geen wereld, voorlopig is dat slechts een kleine partsoef. Maar hij heet een wereld, omdat 
daar in het vervolg inderdaad een wereld zal ontstaan. Dat zal gebeuren als gevolg van een 
zievoeg op de resjiemot dalet/giemel, die van NeHJ”M van de Galgalta werden ontvangen, en 
die tevens in het naar de rosj van de Sa”G stijgende scherm zijn geweest. Nadat de wereld 
Nekoediem in de toestand katnoet is ontstaan, worden er resjiemot dalet/giemel in rosj van de 
Sa”G opgewekt, die nu begonnen te wensen om al het licht chochma omwille van de 
Schepper te ontvangen, welk bestemd was voor de vaten van de Galgalta, dus de vaten, die 
zich onder de parsa bevinden. In antwoord op dit verzoek daalt naar beneden het licht A”B-
Sa”G af. De Sa”G laat zien wat is de wens om  te geven, en de A”B laat zien hoe men 
omwille van de Schepper kan ontvangen. Beiden geven zij aan een vat, dat zich in katnoet 
bevindt, een mogelijkheid om in de staat van gadloet over te gaan. 
 
Ter verkrijging van het licht A”B-Sa”G een zievoeg wordt niet in niekvej ejnajem gemaakt, 
naar wederom in pe de rosj, waar het scherm dan ook naartoe afdaalt. Dit nieuw licht daalt 
aanvankelijk via de taboer in kether van de wereld Nekoediem af en, door hem te vullen, geeft 
hem de kracht om zijn ACha”P tot zich aan te sluiten en tot gadloet over te gaan. Uit kether 
(rosj de hietlabsjoet) kan het licht zich niet verder verspreiden. Het licht verspreidt zich via de 
Galgalta tot zijn sfira jessod, waarop rosj van Abba ve Iema is bekleed. Zo ook het tweede 
hoofd (Abba ve Iema) kan het licht A”B-Sa”G ontvangen en met behulp ervan in de gadloet 
uit te gaan. Het licht is kether heet cholam (punt boven de letter). Dit betekent, dat het zich 
niet verder dan het hoofd verspreidt. Het licht, dat zich in Abba ve Iema bevindt, heet 
sjoeroek, dus punt binnen de letter. Verder loopt het licht in de G”E de Zo”N door en tracht in 
ACha”P de Zo”N onder de parsa af te dalen, dus in de egoïstische vaten. Indien het onder de 
parsa zou kunnen doorlopen, dan zou het de G”E de Zo”N met hun ACha”P verenigen.  Maar 
het kan onder de parsa niet doorlopen en kan dus niet aan de ACha”P altruïstische 
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eigenschappen geven. Daarom worden de ACha”P niet bij de G”E de Zo”N aangesloten en in 
hen blijft dezelfde wens  om voor zichzelf te ontvangen over, en vandaar, dat het breken van 
vaten plaatsvindt. Het licht verdwijnt, omdat het zich geheel in overeenkomst met de Ts”A 
niet in egoïstische vaten bevinden kan. De vaten G”E en ACha”P de Zo”N worden absoluut 
egoïstisch, zij hebben geen scherm, , en daarom vallen zij onder de parsa, wat betekent een 
volledige verwijdering van de Schepper naar de eigenschappen. Het licht echter, dat zich 
onder de parsa tracht door te dringen, heet nekoedat chieriek. In het vervolg, vindt in de 
wereld Atsieloet de correctie plaats. De wereld Atsieloet is als volgt opgebouwd. Hij beschikt 
ook over de kether, Abba ve Iema en Zo”N. Wat is het principe van de correctie? Zeer 
eenvoudig. Het is onmogelijk om de parsa te annuleren. Het enige wat men kan doen is, om 
de ACha”P (vaten van ontvangst) omhoog boven de parsa te brengen, en zij bij G”E de Zo”N 
aan te sluiten. Daardoor volle 10 sfirot kunnen worden gevormd, doch niet op hun plaats, 
maar boven de parsa, en vervolgens hen met licht te vullen. Dit proces heet “ACha”P de 
lieja” – de stijgende vaten van ontvangst. Zulke toestand heet eindcorrectie. 
 
En vervolgens van boven licht zal komen, dat de parsa zal kunnen annuleren, zodat zij niet 
zal storen, en zodat de ACha”P op hun plaats naar beneden zullen worden gebracht onder de 
al niet bestaande parsa. Dit proces heet “ACha”P amietieïem” – de echte ACha”P, of te wel, 
“ACha”P de jerieda” – de afdalende ACha”P. Op deze manier zal het licht de gehele Galgalta 
van boven naar beneden vullen tot de siejoem reglav. Dit licht heet het licht van Masjieach. 
Het corrigeert en vult alle vaten. Zulke correctie vindt dan in het Heelal plaats. De vraag is – 
waar is de vestigingsplaats van de mens? Alles, waar wij het nu over spreken, doet zich 
omwille van de zielen voor, die in het vervolg zullen worden gecreëerd en die alle voor hen 
voorbereide traptreden zullen dienen door te lopen. Maar thans lijkt het of de werelden zijn 
het doel op zichzelf, dat er geen plaats in hen is voor de mens. Maar het is niet zo. De 
werelden zijn het systeem, dat de zielen bestuurt, maar de zielen kunnen van hun kant de 
werelden besturen. Wij zullen nog erover spreken. De toestand, waarbij ACha”P boven de 
parsa stijgen, heet “het stijgen van de werelden op sjabbat en feestdagen”. Wanneer echter de 
ACha”P zich onder de parsa bevinden, heet dat “werkdagen”. Hierin ligt het ontstaan van tijd 
besloten. Waarom vóór de wereld Atsieloet zijn er geen letters? Omdat vóór de wereld 
Atsieloet geen vaten zijn, doch slechts hun kiemen. Een vat wordt geleidelijk gevormd. Ter 
vorming van een eenduidige vat-wens is een informatie nodig over de resjiemo, dus de wens 
van een vat, en dat het gewenste dient absoluut te ontbreken. Het licht dient eerst in een vat 
(de wensen waarvan aan het licht zijn tegengesteld) binnen te komen. Een echt vat is primair 
en het licht is secundair. In een voorlopig vat is echter het licht primair, en de reactie van het 
vat erop is secundair. Van een echt vat komt zijn eigen wens uit, dus een streven naar iets, dat 
zich buiten zijn toestand van een volledige duisternis en een vervreemding van de Schepper 
bevindt. 
 
Wanneer de mens de Kabbala bestudeert, weet hij, dat men hem een zekere informatie 
mededeelt: licht, sfirot, partsoefiem, werelden e.d., waarover hij nooit tevoren gehoord had. 
En voor het waarnemen ervan dient hij over een scherm te beschikken, dan zal alle informatie 
in licht worden omgevormd, welk voordien rondom ons geweest was. Deze informatie 
bestaat, a.h.w., om ons heen, maar er zijn geen vaten, die die kunnen waarnemen. Men dient 
zich niets  te verbeelden, omdat alle voorstellingen zullen verkeerd zijn wegens het ontbreken 
van het scherm. Indien voor u nu een boek zou liggen met recepten over het smakelijke en 
gezonde eten, dan zou u, terwijl u dit leest, terstond voorstellen en waarnemen elke reuk en 
alle smaken van het gelezene. Alle arbitraire voorstellingen in de Kabbala hebben helemaal 
geen basis, indien er geen adequate vaten ervoor voorhanden zijn. Het Programma, dus Het 
Scheppingsplan, alle volgende handelingen, hun uitgaande en uiteindelijke toestanden zijn in 
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een verborgen vorm in de bchiena alef van het directe licht besloten, dus in het meest eerste 
punt ervan, dat kether van het directe licht heet. Vervolgens al dat wordt slechts uitgevouwen 
in de vorm van vier bchienot, de Malchoet van de Oneindige wereld, de wereld A”K, de 
wereld Nekoediem, de werelden ABieJ”A, verbreking van vaten, Adam haRiesjon e.d. In het 
Scheppingsplan zijn zowel de eigenschappen van het licht, als ook die van van het vat, 
daarom is het tevoren bekend hoe men uit een uitgaande toestand in een uiteindelijke kan 
komen. Op deze weg zijn er geen toevallig verschenen storingen of niet tezake doende 
handelingen, die niet tevoren zouden zijn voorzien en die tot zekere onverwachte, ongeplande 
resultaten zouden kunnen leiden. Alles verloopt volgens tevoren duidelijk ingepland 
programma. Of de natuur haar harde stelpel op je zal drukken, door telkens stoten en klappen 
uit te delen, en je steeds van achteren stoten tot het bewerkstelligen van het Scheppingsdoel, 
óf je zelf het bestuur in je handen neemt en loopt al vooruit, om de klappen vóór te zijn en ze 
niet van achteren blijven te verwachten. Daardoor versnel je de algehele beweging. Dan zal 
zulk rennen je niet tot last zijn, maar integendeel, het zal je als op een genieting lijken. Ten 
opzicht van de Schepper raakt het meest eerste punt van de schepping terstond het laatste punt 
van de schepping aan, en beiden bestaan zij in één punt. Maar ten opzicht van ons vouwt het 
eerste punt zich geleidelijk uit in een heel reeks van achtereenvolgende handelingen, totdat 
deze weg in zijn laatste punt zal worden geëindigd. Maar alle waarzeggingen en horoscopen 
en lotveranderingen niet in staat zullen zijn om ons te beschermen en klappen te doen 
ontkomen. Het licht is vormloos. Een vat, dat zich binnen het licht bevindt, kan hem in 
grotere of kleinere mate waarnemen volgens zijn geestelijke eigenschappen, dus het scherm. 
Er bestaan 12 soorten van or chozer, 12 typen resjiemot, 10 typen keliem, 7 typen van 
schermen, 6  soorten van or jasjar. Om al dat te waarnemen, dient men overeenkomstige 
vaten te hebben. Bijvoorbeeld, bij het woord “lechem” (heb. brood – vert.) kunnen wij zijn 
aroma voelen, zijn smaak waarnemen. Maar wat waarnemen wij bij het woord “licht”, 
“resjiemo”, “klie”?…De gadloet van de wereld Nekoediem symboliseert ten volle Gmar 
Tiekoen, wanneer het licht ACha”P de Zo”N opgevuld zal hebben, maar het zal plaatsvinden 
in de waarnemingen van de zielen. Een toestand van elke ziel, wanneer zij zich zal kunnen 
corrigeren, heet haar geboorte. 
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Stijgen van Мa"N door Za"Т van de Nekoediem tot 
Аbba ve Iema en het vormen van de sfira daat 

 
 

Pagin 92 t/m 100 
 
 
92)Wij hebben reeds uiteengezet, dat als gevolg van het stijgen van de malchoet in niekvej 
ejnajem, dat door de Ts”B is veroorzaakt, alsmede het ontstaan van de wereld Nekoediem in 
de toestand katnoet, verdeelde elke traptrede zich in twee delen: G”E (die blijven op hun 
eigen traptrede en heten daarom keliem de paniem) en ACha”P (die vallen van hun eigen 
traptrede op een lagerstaande traptrede en heten daarom keliem de achoraim). Zo bestaat 
thans elke traptrede uit een inwendig en uitwendig delen. ACha”P van kether van de wereld 
Nekoediem bevindt zich binnen de G”E van Abba ve Iema. ACha”P van Abba ve Iema viel 
binnen de G”E van Zo”N van de wereld Nekoediem. 
 
Dus, vanaf de Ts”B, verdeelt elke traptrede (dat uit 10 sfirot bestaat) zich in G”E, waartoe 
behoren: kether, chochma, biena, chessed, gvoera en bovenste derde van tieferet, en in 
ACha”P, die sluiten in zich onderste twee derden van tieferet, netsach, hod, jessod en 
malchoet. In het bovenste deel (G”E) het licht kan binnenkomen en men mag hem gebruiken. 
In ACha”P echter het licht komt niet binnen, en men mag deze wensen niet gebruiken. De 
bovenste sfirot heten altruïstische wensen, en de onderste – egoïstische. De eerste geven, en 
de tweede ontvangen. Elke traptrede kan actief werken  slechts met zijn bovenste deel, dus 
G”E. Stonden vóór de Ts”B alle traptreden onder elkaar, na de Ts”B bevinden zich alle 
AChaP’s van bovenste traptreden binnen G”E van onderste traptreden in, het feit, dat een 
mogelijkheid gaf voor het uitwisselen van informatie  zowel van boven naar beneden, als ook 
van beneden naar boven. Deze gemeenschappelijke ladder heet “soelam”, daarop afdalen en 
stijgen de zielen. Er zijn twee objecten: de Schepper en de Schepping. De Schepper – dat is 
een absoluut altruïstische wens, en omgekeerd, de Schepping – dat is een absoluut egoïstische 
wens. Het Doel van de Schepper is om de Schepping aan Hem gelijk te stellen, opdat hij aan 
het einde van zijn correctie een volledige volmaaktheid zal bereiken. Dat kan men doen 
slechts door het overbrengen aan de malchoet van de eigenschappen van de Schepper, dus de 
negen bovenste altruïstische sfirot met één egoïstische, dus de malchoet zelf te vermengen. 
Maar zij zijn tegengesteld aan elkaar. Ten behoeve van hun toenadering wordt een bepaalde 
kracht in het systeem der werelden gevormd, met behulp waarvan zal men in staat zijn om de 
egoïstische eigenschappen van de malchoet met vonken van altruïstische eigenschappen 
middels afstotende indringing met elkaar te vermengen. En thans beginnen wij het ontstaan in 
de werelden van deze krachten, die uitwendige zijn ten opzicht van de zielen, te bestuderen, 
opdat het vervolgens mogelijk zal zijn om, middels de uitwendige krachten, de zielen tot het 
niveau van de Schepper te verheffen. 
 
Wij hebben geleerd, dat er bestaan vier stadia van de lichtverspreiding: chochma, biena, Z”A 
en malchoet. De malchoet, door zich ten volle met het licht te hebben gevuld, stort hem uit en 
verricht Ts”A, waardoor zij volkomen leeg is gekomen te staan. Vervolgens vindt zij een 
systeem uit, met behulp waarvan zij een weinig licht begint te ontvangen, maar omwille van 
de Schepper. Het overgangsstadium tussen de malchoet en de kether is de biena. In haar zijn 
er twee delen: Ga”R (giemel riesjonot – let. de eerste drie – vert.) en Za”T (zaïn tachtonot – 
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let. de zeven ondersten – vert.). In de eerste drie delen wenst de biena niets te ontvangen, 
maar voor de onderste zeven stemt zij in om in hen te ontvangen, indien zij het aan iemand 
kan geven, maar niet voor zichzelf. En die iemand is Zeir Anpien, die voor 90 percent niet 
wenst te ontvangen, en kan slechts voor 10 percent ontvangen, maar niet voor zichzelf doch 
voor de malchoet. Zo is de eigenschap van Za”T de biena: te ontvangen omwille van het aan 
iemand geven. Maar indien tot de biena een licht zou komen, dat sterker is dan haar scherm, 
dan begint zij te wensen om dit licht voor zichzelf te ontvangen. Echter, op het egoïstische 
ontvangen is het  verbod opgelegd door de Ts”A. Volgens dit verbod beginnen Za”T de biena 
zich beperken en ontvangen de egoïstische eigenschappen van de malchoet. Het verdere doel 
is het realiseren van het omgekeerde proces: het verdwijnen gaan van egoïstische 
eigenschappen in Za”T de biena en het brengen van haar ware altruïstische eigenschappen op 
de malchoet over. Dit kan men bereiken middels het breken van de vaten, dat wij later zullen 
gaan bestuderen. Daarbij wordt al het systeem dermate vermengd (door het bestaan van zowel 
altruïstische, als ook egoïstische vaten), dat tussen hen geen enkel verschil zal zijn, evenwel 
het geval is in onze wereld. Voor het veranderen van zulke toestand is een aanvullende portie 
licht van de Schepper nodig, met behulp waarvan een mogelijkheid verschijnt om te 
onderscheiden, die van onze wensen egoïstisch dan wel echt altruïstisch zijn. Op dit principe 
is alle correctie opgebouwd.  
 
Za”T de biena zijn in feite het meest centrale deel van de schepping. Er hangt veel van hen af 
en erover zullen wij nog veel moeten spreken. Bij het afdalen van Nekoedot de Sa”G onder de 
taboer, dus wanneer Za”T de biena sterkere wensen tegenkomt, zoals NeHJ”M van de 
Galgalta, beperken de Za”T de biena zich en nemen de eigenschappen van de malchoet over. 
De Ts”A werd door de malchoet aanvaard ten behoeve van haar eigen beperking. De Ts”B – 
dat is een beperking van de biena. Dus de Schepper ontvangt op zich, a.h.w., de egoïstische 
eigenschappen van de schepping. Dit wordt gedaan, opdat de Schepper zijn altruïstische 
eigenschappen geleidelijk aan de schepping ter zijn correctie en vulling met licht kon 
overbrengen. Om iemand te corrigeren, dient men zelf dezelfde eigenschappen hebben, die 
men in het vervolg in een ander dient te corrigeren. De geestelijke ladder is juist op zo’n 
principe opgebouwd, dat haar laatste geestelijke traptrede, dus ACha”P, in ons afdaalt, 
waardoor zij gedeeltelijk onze egoïstische eigenschappen verkrijgen, om in het vervolg een 
mogelijkheid voor kontakt met ons te hebben ten behoeve van onze stijging in de geestelijke 
wereld. In feite de werelden worden niet egoïstisch, zij zijn volledig altruïstisch. Maar op hen 
wordt  zo’n uiterlijk gordijn van het verruwen speciaal opgelegd, welk hen in staat stelt om in 
het vervolg met de zielen van onze wereld te contacteren. En om nog preciezer te zijn: de 
werelden zijn gordijnen, die de Schepper op Zich bekleedt, waardoor Hij Zijn licht dermate 
verzwakt, dat Hij zich, a.h.w., aan de verdorven (niet-gecorrigeerde ) scheppingen gelijkstelt 
omwille van de mogelijkheid voor contact met hen. Dus, in de werelden, op elke van de 
traptreden bevindt zich al die mate van verdorvenheid, die in de scheppingen aanwezig is. De 
Ts”B – dat is tsiemtsoem in de werelden. Vervolgens verschijnt de ziel van Adam haRiesjon, 
die een proces van scheuring, opsplitsing en neerdaling tot onze wereld zal doorlopen. De 
traptreden van het neerdalen van de werelden naar beneden en de traptreden van het stijgen 
van de ziel zijn volkomen identiek. Daarom, wanneer een ziel zich al in onze wereld bevindt, 
staat voor haar een hele ladder van de werelden klaar, waarop zij omhoog kan komen. In de 
vier stadia van het directe licht zijn de eigenschappen van de gehele schepping opgesloten, die 
vervolgens hun invloed uitoefenen op de malchoet zelf in de werelden. De werelden – dat is 
de malchoet, die haar werking heeft op de eerste 9 sfirot. De ziel – dat is die malchoet, de 10e 
sfira, die al ontving de eigenschappen van de 9 sfirot. De negen sfirot beperken zich 
geleidelijk, verruwen, “schenden”, waardoor zij in de egoïstische wens malchoet veranderen. 
Deze toestand heet werelden. Dus de werelden – dat zijn de eigenschappen van de Schepper, 
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die geleidelijk neerdalen, verruwen, zich beperken, om aan de eigenschappen van de malchoet 
te gelijken. Ieder sluit in zich de eigenschappen van een ander. De eerste negen sfirot worden 
geleidelijk met de eigenschappen van de malchoet doordrongen, om in het vervolg op haar 
egoïstische wensen invloed uit te oefenen ten behoeve van hun correctie tot aan het meest 
hoge niveau toe. 
 
93)En hieruit volgt, dat wanneer het nieuwe licht A”B-Sa”G op één of andere traptrede 
aankomt, brengt hij de malchoet naar beneden op haar vorige plaats in pe de rosj en brengt de 
wereld Nekoediem in de toestand van gadloet. Daarbij keren tot de gegeven traptrede haar 
AChA”P terug, die deze traptrede tot 10 sfirot-vaten en sfirot-lichten aanvullen. Samen met 
het stijgen van ACha”P stijgen ook de G”E van een lagere traptrede mee, waarin vroeger de 
ACha”P van een hogere traptrede werden afgedaald, en die met G”E van een lagere traptrede 
nauw verbonden waren. Dat komt, omdat in het geestelijke niets verdwijnt. Indien een lagere 
traptrede met ACha”P van een hogere tijdens de katnoet verbonden was geweest, dan scheidt 
hij zich van hen ook niet tijdens de gadloet af. Dus, tijdens het stijgen van ACha”P, verkrijgt 
een lagere traptrede, door zich samen met een hogere te verheffen, zijn eigenschappen.  
 
Het licht A”B-Sa”G beschikt over zo’n eigenschap, dat door het in een vat terecht te komen, 
verleent het hem dermate van zijn altruïstische eigenschappen, dat een vat nu zijn eigen 
ACha”P kan wel gebruiken, terwijl vroeger kon het ermee niet werken. Bovendien, ook de 
G”E van de lagere traptrede, dus Abba ve Iema, waar de ACha”P van de hogere traptrede 
kether in viel wordt gecorrigeerd. Thans op de traptrede kether zijn er: de G”E van de kether, 
de ACha”P van de kether en de G”E van Abba ve Iema, die samen met de ACha”P van de 
kether omhoogkwamen. Nu bevinden wij ons in onze wereld, binnen ons bestaat een 
geestelijk punt – “nekoeda sje ba lev”, dat heeft op de gegeven moment geen enkel scherm, 
daarom is het volkomen egoïstisch. Binnen ons egoïstisch vat bevinden zich de ACha”P van 
de meest lage geestelijke traptrede van de zich dichtst bij ons bevindende geestelijke wereld 
Asieja. Indien nu het licht A”B-Sa”G zal komen, dan zal de wereld Asieja zijn ACha”P 
omhoogbrengen, en samen met hem ook ons geestelijk vat. Dit betekent, dat de mens het 
barriére zal overschrijden, welk scheidt onze wereld van het geestelijke, en zal in de 
geestelijke wereld eruitgaan, dus hij zal niet gewoon stijgen van één geestelijke traptrede op 
een andere, maar hij zal een kwalitatieve overgang maken uit de materiële wereld in de 
geestelijke wereld. Zulke mogelijkheid van een overgang van een lagere traptrede naar een 
meer hogere enz., tot aan de hoge traptrede toe middels het licht A”B-Sa”G, maakte voor ons 
de Ts”B, die verdeelde elke traptrede in twee delen en bracht ACha”P van hogere traptrede 
naar beneden in G”E van een lagere. Wij zien, dat in de kether zijn er thans de G”E van de 
kether, de ACha”P van de kether en de G”E van Abba ve Iema van de lagere traptrede. Maar 
dat is nog niet alles. De G”E van Abba ve Iema kunnen van de ACha”P van de kether hun 
eigen ACha”P ontvangen, die hen ontbreken tot hun eigen 10 sfirot, omdat de kracht van de 
ACha”P van de kether aanzienlijk groter is, dan die voor de G”E van Abba ve Iema nodig is. 
Zo beginnen Abba ve Iema de egoïstische wensen te gebruiken, dus zij komen in de gadloet. 
Echter, dat zijn niet hun eigen wensen, daarom heet zulke gadloet “gadloet van het eerste 
type”, in tegenstelling tot de “gadloet van het tweede type”, wanneer Abba ve Iema hun eigen 
ACha”P beginnen te gebruiken. De onderstaande partsoef bij zijn intreding in de gadloet van 
het eerste type leert, a.h.w., van de bovenstaande, hoe men de wensen dient te gebruiken, hij 
volgt hem na. Dat is een overgangstoestand tussen de katnoet en de ware gadloet (uitvoeriger 
hierover in p. 134). 
94)Wanneer echter Abba ve Iema het licht A”B-Sa”G ontvangen, dan daalt ook hun 
malchoet,, natuurlijk, in pe de rosj, en hun ACha”P stijgen van lagere traptrede Zo”N,  
waarbij zij ook de G”E de Zo”N op de traptrede Abba ve Iema meenemen. Daardoor vormt  
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de G”E de Zo”N met de traptrede Abba ve Iema a.h.w., één geheel, wat geeft haar tevens de 
mogelijkheid om het licht van dezelfde traptrede te ontvangen. Het stijgen van Zo”N in Abba 
ve Iema heet het stijgen van Ma”N. Gewoonlijk noemt men de G”E van een lagere partsoef 
dikwijls Ma”N, en ACha”P van een hogere heten in dit geval “klie, die Ma”N doet stijgen”. 
 
95)Het stijgen van Zo”N in de biena, dus het stijgen van Ma”N, keert de biena in de positie 
van gezicht tot gezicht met de chochma. En zoals bekend, elke Za”T (zeven onderste sfirot) – 
dat zijn dan juist Zo”N, daarom, wanneer Za”T samen met de ACha”P van Av”I (Abba ve 
Iema) op de traptrede Av”I omhoogkwamen,veranderden zij zich in Ma”N ten opzicht van de 
tien sfirot van Av”I. Vervolgens keert de biena in de toestand gezicht tot gezicht met de 
chochma Av”I en geeft de straling van het licht chochma aan de Zo”N door, die Za”T van de 
wereld Nekoediem zijn. 
 
NeHJ”M van de Galgalta zijn voor ons de maatstaf, waaran wij kunnen zien, hoeveel is al 
gecorrigeerd is, en hoeveel dient nog gecorrigeerd worden vóór de Gmar Tiekoen. NeHJ”M 
van de Galgalta, evenwel als elke andere partsoef, vult zich daarmee, dat via hem stroomt het 
licht in een lagere partsoef door. Alle hogere partsoefiem leiden het licht in lagere partsoefiem 
door. Het licht kan niet anders worden overgebracht. Het daalt uit de Oneindige wereld neer 
en dient via de partsoefiem A”B, Sa”G e.d. door te lopen, totdat het tot de meest lagere 
aankomt. De hogere werelden worden opgevuld volgens het via hen naar lagere werelden 
doorgelopen licht. Hoe vindt de overgang van het licht van partsoef tot partsoef plaats, uit de 
malchoet van een hogere in de kether van een lagere? De malchoet alles ontvangt, de kether 
alles geeft. Zou zoiets mogelijk zijn? Dit onderwerp wordt in het derde deel van de ”Talmoed 
Esser haSfirot” behandeld. Er bestaat een begrip: “Nietsoets Boré en nietsoets nievra” (Vonk 
van de Schepper en vonk van de Schepping). De Schepping – dat is het scheppen van iets uit 
niets (ex nihilo – vert.). “Het ontbreken” van de Schepper in één of andere plaats is dan ook 
de wortel van de schepping. Er bestaan vijf vaten: kether, chochma, biena, Z”A en malchoet, 
alsmede vijf lichten: nefesj, roeach, nesjama, chaja en jechieda. Eigenlijk, bestaat er geen 
begrip van “verscheidenheid van het licht”. Het licht hangt van waarneming van een vat af, 
welk vat, door het vormloze licht te ontvangen, onderscheidt in hem datgene, wat het vat op 
het gegeven moment voelt, en geeft aan dat licht een geëigende benaming. Buiten het vat 
bestaan in het geheel geen lichten, doch is er één gemeenschappelijk licht, welk de Schepper 
heet. In het algemeen worden de lichten in or chochma en or chassadiem ingedeeld. Indien 
een vat kan slechts geven, maar omwille van de Schepper kan het nog niet ontvangen wegens 
het ontbreken van een scherm, dan wordt in hem het licht nefesj, roeach en nesjama 
verspreid. Chaja en jechieda ontbreken. Indien een vat echter een scherm verkrijgt en begint 
het licht omwille van de Schepper te ontvangen, dan verschijnen bij hem het licht chaja of 
jechieda. De Zo”N, die samen met de ACha”P in Abba ve Iema stijgen, worden tot Ma”N, 
dus een verzoek aan Abba ve Iema om tussen hen onderling (Abba=vader, Iema=moeder – 
vert.) een zievoeg dehakaa te maken en vervolgens or chochma naar beneden in G”E van de 
Zo”N door te geven. Dit verzoek gelijkt op een verzoek van een kind aan zijn moeder, in wie 
de wortel van het geboorte van het kind, dus zijn begin, is besloten. Aan dit begin wendt het 
zich dan ook met een verzoek om hulp. 
 
96)Echter het stijgen van Zo”N in Abba ve Iema betekent niet, dat zij van hun vorige plaats 
zijn verdwenen, immers in het geestelijke niets verdwijnt, en elke verandering van plaats in 
het geestelijke leidt niet tot het verdwijnen van een gegeven object op zijn oorspronkelijke 
plaats, zoals het geval is in onze wereld. In het geestelijke spreekt men uitsluitend over een 
kleine toevoeging: men ging naar een andere plaats over en bleef tegelijkertijd op de vorige 
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achter. Dit betreft ook de Zo”N, die tegelijkertijd met het stijgen in Abba ve Iema, bleven 
eveneens op hun plaats achter. 
 
97)Men dient tevens te begrijpen, dat de Zo”N, die samen met hun ACha”P (stijgen van 
Ma”N) in Abba ve Iema stijgen, verkrijgen daar or chochma uit de zievoeg tussen Abba ve 
Iema, en vervolgens dalen op hun plaats af, verdwijnen niet op de traptrede Abba ve Iema, 
omdat een dergelijke verdwijning zal het ophouden van de zievoeg tussen Abba ve Iema tot 
gevolg hebben, en dus, het omdraaien van Abba ve Iema ten opzicht van elkaar in de positie 
achor be achor. En dat zal leiden tot het verdwijnen van het verspreiden van or chochma in 
de Zo”N beneden, omdat de biena volgens haar aard geen behoefte aan or chochma heeft, 
doch slechts or chassadiem. Het licht chochma heeft zij nodig uitsluitend ter overbrenging 
aan de Z”A in antwoord op zijn verzoek. Indien echter het verzoek verdwijnt, wordt ook de 
toevoer van licht chochma stopgezet. Slechts het stijgen van het verzoek Ma”N de Zo”N tot 
Abba ve Iema keert hen tot een zievoeg gezicht tot gezicht en tot een overbrenging van het 
licht chochma aan de Z”A beneden. Daarom zijn de Zo”N gedwongen om altijd boven te zijn, 
waardoor zij het verzoek om toevoer van het licht chochma onophoudelijk hervatten. En, 
zoals wij reeds hebben gezegd, elke verandering van plaats in het geestelijke – dat is slechts 
een kleine toevoeging aan de voorafgaande toestand. Dus, de Zo”N bevinden zich 
tegelijkertijd én boven, én beneden. En juist G”E van de Zo”N, die zich boven bevinden, geeft 
het licht in G”E van de Zo”N door, die zich op hun eigen plaats bevinden. 
 
In dit voorbeeld zien wij, dat er vindt een afwisseling van eigenschappen plaats. Eén en 
dezelfde eigenschap kan in verschillende hoeveelheid plaatsen geplaatst worden. Indien ik één 
of andere brief met een verzoek aan de baas zal schrijven, dan betekent het niet, dat door het 
overhandigen van de brief op de bestemde plaats, ik zal ophouden datgene te wensen, wat in 
mijn verzoek is toegeligd. Deze wens zal zich tegelijkertijd bij mij bevinden, alsook aan de 
leiding zal worden overgebracht. Wij bestuderen het proces van de overgang van de wereld 
Nekoediem tot de staat gadloet. Zo kether, Abba ve Iema en Zo”N in de katnoet bestonden 
slechts uit G”E. Thans bracht de kether, die wederom al zijn tien sfirot gebruikt, tot zich G”E 
van Abba ve Iema. Abba ve Iema brachten,na hun tien sfirot te hebben ontvangen, tot zich de 
G”E van Zo”N. Verder zullen wij leren, hoe het licht A”B-Sa”G, door zich tot de parsa te 
hebben genaderd, een wens kreeg om er binnen door te dringen, maar kwam daar grote 
wensen tegen, wat vervolgens juist tot het breken van de vaten leidde. Thans zullen wij voor 
het eerst met het begrip “sfira daat” te maken hebben.Tot nu toe hadden wij gesproken, dat in 
de partsoefiem van de A”K zijn er slechts vijf bchienot: kether, chochma, biena, Z”A en 
malchoet. Vanaf de wereld Nekoediem en verder, verschijnt bij ons een aanvullende sfira – 
daat, die wij gaan opnemen in het algehele aantal sfirot onder de naam ChaBaD: kether, 
chochma, biena, daat (kether noemt men gewoon niet). In de wereld A”K was geen begrip 
“stijgen van Ma”N”. Door de Schepper werden eerste vier stadia van or jasjar geschapen: 
chochma, biena, Z”A en malchoet, die van de kether uitkwamen (vier stadia van de 
vatontwikkeling). Al het andere doet zich voor als gevolg van deze vier stadia, die heten joed-
hej-vav-hej (vier-letterige Naam van de Schepper). Elk vat, elke wens, elke ontwikkeling 
verloopt binnen de perken van deze vier stadia, in hen is alle informatie besloten over het licht 
en het vat. En verder vult het licht het vierde stadium, dus de malchoet, geeft haar zijn 
eigenschappen door, verricht de tsiemtsoem. En vervolgens begint zij haar betrekkingen met 
het licht vast te stellen: zij wenst het licht onder verschillende voorwaarden te ontvangen, 
volgens de eigenschappen, die besloten zijn zowel in de malchoet, als in het licht. Niets 
nieuws ontstaat, maar slechts de ontwikkeling van steeds nieuwe en nieuwe betrekkingen 
tussen het licht en het vat. En indien in het vervolg men iets niet begrijpt, dient men telkens 
tot deze vier stadia terugkeren. 
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Het licht van de Schepper kan in de malchoet terechtkomen pas dan, wanneer de biena al haar 
zeven onderste sfirot met het licht chochma vult en het in de Z”A doorgeeft, en van hem in de 
malchoet. Hoe ontvangt de biena het licht chochma? Zij wendt zich tot de chochma, maakt 
met haar een zievoeg dehakaa op dit licht en geeft het in de Z”A door. Indien om één of 
andere reden Z”A en malchoet niet kunnen of niet wensen het licht te ontvangen, dan de biena 
begrijpt het en geeft hen het licht niet door. Op dit moment haar zeven onderste sfirot zijn 
slechts met het licht chassadiem gevuld. De eigenschap van de biena om het licht te 
ontvangen wordt onthuld pas dan, wanneer zij dit licht kan realiseren, dus het aan iemand 
doorgeven. Zij zelf heeft het niet nodig. Dit plaatje kunnen wij waarnemen in de wereld 
Nekoediem: wanneer zeven onderste sfirot van de biena, dus de partsoef Abba ve Iema, zich 
in de toestand achor be achor bevinden, dan wenst de biena niets voor zichzelf te ontvangen. 
Zij wacht, wanneer de Zo”N het licht chochma zullen kunnen ontvangen, en dat kan pas dan 
gebeuren, wanneer de Zo”N zullen gaan wensen om uit de staat van katnoet in die van gadloet 
over te stappen. Zulke mogelijkheid verstrekt hen het licht A”B-Sa”G. 
 
Daarvoor dient de Zo”N zich tot Abba ve Iema te wenden, die met gezichten naar elkaar toe 
zullen keren, een zievoeg op het licht chochma zullen maken en het in de Zo”N zullen 
doorgeven. Het verzoek, welk Zo”N tot Iema stijgen, heet stijgen van Ma”N. Wanneer Iema 
begint het licht chochma te geven, dalen de Zo”N met dit verzoek naar beneden en worden de 
ontvangers van het licht chochma. Maar door zich beneden te bevinden en door het licht te 
ontvangen, dienen de Zo”N tegelijkertijd permanent naast de Iema met hun verzoek aanwezig 
te zijn, om haar onophoudelijk te verzoeken een zievoeg met Abba op het licht chochma te 
maken ter zijn overbrenging naar beneden. Het verzoek van de Zo”N dient oprecht te zijn, 
anders heet het geen stijgen van Ma”N en er zal geen antwoord op zijn. Het verzoek van 
Zo”N, welk tijdens het afdalen van Zo”N naar beneden, is boven achtergebleven, heet 
namelijk daat. Zij is geen aanvullende zesde bchiena of elfde sfira, maar slechts wijst op de 
toestand van een partsoef. Abba ve Iema kunnen zich in drie toestanden bevinden: achor be 
achor (rug tot rug), wanneer de Zo”N geen licht chochma eisen, dat trouwens ook bij Abba ve 
Iema niet aanwezig is. Zulke toestand heet cholam en katnoet. De tweede toestand aanbreekt, 
wanneer in de kether en de sfira Abba van de wereld Nekoediem het licht chochma al is. Dan 
staat de sfira Abba met gezicht tot de Iema, maar de Iema staat steeds met de rug tot hem. 
Zulke toestand heet sjoeroek en jenieka. In de derde toestand stijgen de Zo”N Ma”N op tot de 
sfira Iema en zij keert haar gezicht  de sfira Abba toe. Deze toestand heet chieriek en gadloet. 
De Zo”N verkrijgen van het licht A”B-Sa”G een mogelijkheid, om het licht chochma te 
ontvangen, eveneens als de A”B, alsmede de wens om  te geven, die aan de partsoef Sa”G 
eigen is. Er bestaan twee typen resjiemot: resjiemo op katnoet – beth/alef, en op gadloet – 
dalet/giemel. Het eerste geeft aan de wereld Nekoediem de mogelijkheid om in de katnoet uit 
te gaan. Wanneer echter het tweede type wordt opgewekt, dan begint het vat te verzoeken 
A”B-SA”G om kracht te geven voor het ontvangen van or chochma. Zonder een verzoek van 
beneden is er geen druk boven, hoewel zulk verzoek roepen met namede resjiemot op, en het 
vat is overtuigd, dat het zijn persoonlijke verzoek is. Het licht A”B-Sa”G – dat is het licht van 
correctie, dus het licht, die kracht geeft en een geweldige wens om de Schepper te waarnemen 
en iets voor Hem te doen. Het licht chochma, dat een vat omwille van de Schepper ontvangt, 
is het gevolg van de correctie, die door het licht A”B-Sa”G is verricht, en het heet – licht van 
het Scheppingsdoel. Er is dus sprake van twee verschillende lichten.  
 
98-99)Nu kunnen wij begrijpen, wat is de sfira daat, die in de wereld Nekoediem verscheen. 
Zoals reeds is gezegd, in alle partsoefiem van de wereld A”K was er geen sprake van zo’n 
begrip. Daar waren slechts 10 sfirot KaCha”B Zo”N en het stijgen van een scherm in pe de 
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rosj, doch het begrip het stijgen van Ma”N bestond er niet. De sfira daat ontstaat als gevolg 
van het stijgen van Ma”N van de Zo”N tot Abba ve Iema en zijn permanente verblijf daar. 
Vanaf de wereld Nekoediem en verder wordt al over de sfira daat gesproken, en de sfirot 
heten nu ChaBaD Zo”N. De sfira daat heet ook hej (5) chassadiem en hej (5) gvoerot, omdat 
Z”A, die daar is overgebleven, dat is hej (5) chassadiem en noekva – hej (5) gvoerot. 
 
100)En men dient niet te denken, dat er bestaan niet de tien, maar 9 of 11 sfirot. Aangezien in 
de wereld Nekoediem een sfira daat is verschenen, lijkt het, of zij vult de 10 sfirot aan tot 11. 
Maar het is niet zo. Zij is geen aanvulling tot 10 sfirot, omdat zij is in feite Zo”N, die stegen 
de Ma”N op tot Abba ve Iema en bleven daar achter. Er zijn gewoon twee variaties van Zo”N: 
de ene bevinden zich beneden, dus op hun plaats. Zij ontvangen het licht chochma. De tweede 
bevinden zich boven, in Abba ve Iema met een permanent verzoek om dit licht te ontvangen. 
Daarom juist zijn zij geen aanvulling tot de 10 sfirot.  
 
Tot de volmaakte toestand van de malchoet wordt gerekend het ontvangen van al het licht 
chassadiem van de sfira biena én al het licht van de sfira chochma. Aanvankelijk dient de 
biena de kracht te ontvangen om haar ACha”P omwille van de Schepper te gebruiken, en 
vervolgens een informatie te ontvangen, dat Zo”N wensen het licht chochma te ontvangen, 
dus die dienen hun Ma”N op te stijgen, en dan pas zal zij het licht chochma naar beneden, dus 
in Zo”N,  doorgeven.  
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Het verbreken van vaten en hun vallen in de 
werelden BieJ”A 

 
 

Pagina 101 t/m 111 
 
 
101)De sfira daat is G”E van de Zo”N van de wereld Nekoediem, die opstegen in Abba ve 
Iema als gevolg van het feit, dat Abba ve Iema ontvingen het licht A”B-Sa”G van Zo”N van 
de wereld A”K, welk heet sjoeroek. Dan daalt de malchoet uit niekvej ejnajem in pe en op die 
manier brengt ACha”P van Abba ve Iema omhoog, die vielen in G”E van Zo”N van de wereld 
Nekoediem. En samen met hen stijgen ook de vaten G”E van de Za”T van de wereld 
Nekoediem en vormen daar een bchienat (aspect – vert.) Ma”N, dat keert de sfirot Abba ve 
Iema naar elkaar toe gezicht tot gezicht (paniem be paniem). Een zievoeg dehakaa, die op de 
bchiena dalet in het scherm plaatsvond, leidde tot het verschijnen van volle 10 sfirot met het 
niveau kether en het licht jechieda. De Za”T van de wereld Nekoediem, die zich boven in 
Abba ve Iema bevinden (Ma”N, de sfira daat), ontvangen van rosj van Abba ve Iema een 
groot licht van beneden naar boven, omdat Abba ve Iema – dat is rosj van de Nekoediem, 
waar met name de zievoeg plaatsvond, die de tien sfirot van beneden naar boven bracht. 
Vervolgens spreidde dit licht zich in goef va Zo”N van boven naar beneden, en zo ontstaan 
rosj en goef van de wereld Nekoediem in de toestand gadloet. Zulke verspreiding van het licht 
heet taamiem. 
 
Zoals reeds is gezegd, het stijgen van de wens van beneden naar boven van Zo”N in de biena, 
heet het stijgen van Ma”N. Daarvóór, traden Abba ve Iema gezamenlijk met elkaar niet op, en 
zulke toestand heet paniem be achor. In de partsoef Abba is er al licht chochma, maar de Iema 
wenst hem niet te ontvangen. Ma”N wekt bij de Iema een behoefte op om het licht chochma 
van Abba te ontvangen, en daarom keert zij haar gezicht hem toe. De wereld Nekoediem 
bestaat uit drie delen: Kether en Abba, waar het licht zich bevindt. Het tweede deel is Iema, 
die wenst het licht niet te ontvangen. En het derde deel is Zo”N. Indien zij bij Iema om het 
licht verzoeken, dan dwingt het haar om in kontakt met Abba te komen, het licht te ontvangen 
en hem naar beneden in Z”A door te geven. De wensen, die in ons spreken behalve dierlijke 
wensen, zijn het gevolg van het breken van vaten, dat leidde tot het terechtkomen van kleine 
vonkjes licht in ons. Na de Ts”B ontstaat een speciale partsoef – de katnoet van de wereld 
Nekoediem. Hij bestaat, zoals wij al hebben gesproken, uit drie delen: Kether, Abba ve Iema 
en Zo”N. De Ts”B legt beperkingen op de vaten van ontvangst op en laat toe om slechts met 
gevende vaten te werken. Daarom is in rosj van de Kether slechts G”E aanwezig, maar zijn 
ACha”P zich in G”E van Abba ve Iema bevinden. De ACha”P van Abba ve Iema bevinden 
zich in G”E van Zo”N, en de ACha”P van Zo”N zich onder de parsa bevinden, zij hebben de 
wens slechts voor zichzelf te ontvangen, en men kan met hen überhaupt niet werken.  Alle 
ACha”P’s hebben geen licht en zij beschikken over geen scherm. Zij ontvangen slechts een 
kleine straling van G”E, behalve de ACha”P van de Zo”N, die helemaal van niemand het licht 
ontvangen.  
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Verder worden de resjiemot dalet/giemel opgewekt, die verzoeken iets voor de ACha”P te 
doen. Waarom ontstaat zulke wens? De Ts”B was op beth de aviejoet. Maar de partsoef 
Nekoediem ontstond als gevolg van de zievoeg op alef de aviejoet. En juist deze partsoef 
beslist om met de ACha”P proberen te werken. Vervolgens maken de partsoefiem A”B-Sa”G 
onderling een zievoeg, sturen naar beneden licht, welk aan de kether een kracht geeft om in de 
toestand gadloet over te gaan, dus om zijn ACha”P uit G”E van de Abba ve Iema omhoog te 
brengen. Daarvoor daalt de malchoet (in rosj van de kether) uit niekvej ejnajem in pe af, en 
maakt een zievoeg op volle 10 sfirot. Tegelijkertijd met het stijgen van ACha”P van de kether, 
stijgt (dus gaat ook in de toestand gadloet over) Abba op, die bekleedde zich op de ACha”P 
van de kether. Thans is het licht chochma aanwezig zowel in de 10 sfirot van de kether, als 
ook  in Abba, als gevolg waarvan hij keert zijn gezicht de Iema toe. Maar Iema wenst slechts 
het licht chassadiem en geen or chochma, daarom is zij steeds met haar rug tot Abba gekeerd. 
Hoe kan men haar dwingen om het licht chochma te ontvangen? Allen van beneden, van de 
kant van Zo”N, aan wie op hun wens zal men het licht chochma kunnen geven. Daarvoor 
dient men in Zo”N een wens op te wekken om te ontvangen. De Zo”N van de wereld 
Nekoediem bekleedt zich op NeHJ”M van de Galgalta van de wereld A”K, die geven het licht 
chochma in Zo”N door. De Zo”N richten zich tot Iema met een verzoek, en zij verder tot 
Abba, waarbij zij stelt zich tot hem gezicht tot gezicht, en op die manier stroomt het licht naar 
beneden. Maar wanneer het de parsa bereikt en wenst eronder door te dringen, komt het daar 
dermate grote wensen om voor zichzelf te ontvangen tegen, dat zij – in weerwil van de Ts”B 
– ontving één of ander deel van het licht. Het licht terstond vervliegt, maar de vaten G”E van 
de Zo”N en ACha”P van de Zo”N breken zich, dus worden onderling zodanig vermengd, dat 
in elke scherf blijft een weinig licht chochma over, en zij allemaal onder de parsa vallen, op 
het meest laag niveau, waarbij zij zich maximaal van de Schepper verwijderen. Dat leidde 
ertoe, dat in alle egoïstische wensen van de malchoet zijn er vonken van licht aanwezig. Aan 
de andere kant, hun egoïsme is al voldoende gevormd, omdat in hem is reeds het licht 
chochma ontvangen. 
 
In de Oneindige wereld was er nog geen sprake van zulk ontwikkeld egoïsme en er was geen  
zulke wens om het licht chochma te ontvangen. In Nekoedot de Sa”G zijn voor het eerst de 
egoïstische vaten ACha”P gevormd, die later het licht begonnen te voelen. Vanaf de wereld 
Nekoediem heten zulke vaten kliepot (afval – vert.), toem’a (onreinheid – vert.). Het licht is 
naar de eigenschappen diametraal tegengesteld aan deze vaten, maar de wens om te 
ontvangen is dermate groot, dat zij hunkert zelfs naar een vonkje licht, welk zij in zich zal dan 
ook behouden. Maar om zich ermee te vergenoegen kan zij niet, en daarom jagen wij al ons 
leven na achter elk onthulling van het licht in elk gewaad. Het lijkt ons soms, dat wij elk 
ogenblik deze vonk der genieting zullen aanraken, doch verdwijnt zij terstond. Vervolgens 
jagen wij na achter een onthulling van dezelfde vonk licht in een ander gewaad. Derhalve, 
dienen vonken van licht als drijvende kracht achter ons egoïsme te zijn, dus zij trekken de 
mens vooruit, geven hem het streven om al deze wereld te veroveren. Maar er zijn vonken, 
die, door zich in ons te huisvesten, geven het streven tot het geestelijke mee. De gadloet van 
de wereld Nekoediem hangt slechts van de resjiemot dalet/giemel af. Zij brengen al dit 
systeem op gang, waardoor zij uiteindelijk tot het breken van de vaten leiden. Na deze 
verbreking bevindt de malchoet zich in haar meest laag stadium, dat Adam heet, en zijn delen 
zijn wij. Slechts de grootte van het scherm bepaalt de verblijfplaats van de schepping, dus dit 
of dat deel van de Malchoet van de Oneindige wereld. Onder de parsa is er geen scherm, 
daarom bevinden zich daar de egoïstische wensen, die ook een bepaalde plaats in de werelden 
BieJ”A innemen, één en ander afhankelijk van hun nabijheid tot of verwijdering van de 
Schepper, in overeenkomst met hun mate van het egoïsme. Alles bevindt zich in 
wisselwerking met elkaar slechts in de mate van het gelijk zijn van het vat aan het licht, en dat 
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wordt bepaald middels het scherm, welk dient juist tot een verbindende schakel tussen het 
licht en het vat te zijn, wanneer de schepping het barriére tussen het materiële en het 
geestelijke overbrugt. 
 
102)In de wereld Nekoediem worden ook de vier stadia onderscheiden: taamiem, nekoedot, 
tagien en otiejot, omdat de krachten, die zich van boven onthullen, dienen hun afspiegeling 
ook beneden te vinden, doch met een additionele informatie omtrent de bovenste krachten. De 
kern van het verspreiden van elke partsoef van boven naar beneden heet taamiem. 
Vervolgens, als gevolg van bietoesj or makief in het scherm, vindt een verzwakking van het 
scherm (van aviejoet) plaats en zijn geleidelijk stijgen in pe de rosj, waar zijn definitieve 
samenvloeiing met het aldaar zich bevindende scherm, zich voordoet. Maar aangezien het 
hoge licht nooit stopt zich te verspreiden, vindt op elk niveau van het verzwakken van het 
scherm zijn zievoeg met het licht plaats. Bij de overgang van de aviejoet dalet in die van 
giemel ontstaat het niveau chochma. Bij de overgang tot de aviejoet beth wordt het niveau 
biena voortgebracht. Op de aviejoet alef verschijnt het niveau Z”A en op de aviejoet sjoresj 
ontstaat het niveau malchoet. Alle niveaus, die ontstaan tijdens een zievoeg, die zich voordoet 
bij het verzwakken van het scherm, heten nekoedot. De resjiemot, die van het licht na zijn 
vertrek overblijven, heten tagien. De vaten, die na het verdwijnen ervan van het licht 
overblijven, heten otiejot. Op een andere wijze zegt men ook, dat otiejot – dat zijn resjiemot, 
die op het niveau van nekoedot overblijven. Wanneer echter de masach van de goef bevrijdt 
zich definitief van alle aviejoet en zich met de masach de rosj in pe middels een zievoeg 
verenigt, dan ontstaat er een partsoef. 
 
Het gaan van het licht, het vallen, het zich van hem verwijderen is een positieve factor in de 
vatontwikkeling. Wanneer bij een mens verschillende zware toestanden, teleurstellingen, 
depressies ten opzicht van het geestelijke optreden, dan dient hij te begrijpen, dat in hem 
worden ware vaten ontwikkeld, dus de wens om het licht te ontvangen, maar omwille van het 
geestelijke. Daarvoor wordt het eerst berekend, hoeveel een mens omwille van de Schepper 
kan ontvangen, en pas dan kan hij ontvangen. Een beslissing wordt tevoren in het hoofd 
genomen, daar wordt een berekening gemaakt van hoeveelheid en kwaliteit van het licht, welk 
vervolgens in “toch” wordt aangenomen. Het met het licht niet-gevulde deel van een vat heet 
sof. In de Malchoet van de Oneindige wereld was er geen rosj, zij had niets hoeven te 
berekenen, zij ontving alles slechts in toch. Noch de Galgalta, noch de A”B of de Sa”G 
konden de sof (dus een deel, welk zich onder de taboer bevindt) met licht vullen. En slechts 
Nekoedot de Sa”G konden zich daar doordringen en de malchoet vullen, doch niet met het 
licht chochma, maar met het licht chassadiem. Natuurlijk, wenst de malchoet het licht 
chochma voor haar eigen genieting, maar ook het licht chassadiem bezorgt haar veel genot 
van het geven. Een geestelijke beweging kan men slechts onder invloed van het licht 
bewerkstelligen.  Indien het licht een vat vult, dan geeft het aan hem een kracht om een 
handeling tegen zijn natuur te verrichten, dus deze kracht van het licht is sterker, dan de 
kracht van het vat. Een vat wordt erbij beperkt, maakt een tsiemtsoem op het ontvangen van 
genieting, en verkrijgt tevens een zekere mogelijkheid om omwille van de Schepper te 
ontvangen. De eerste drie handelingen van de malchoet omwille van de Schepper heten 
Galgalta, A”B en Sa”G. De vierde handeling geeft haar echter geen mogelijkheid om omwille 
van de Schepper te ontvangen, wegens kleine aviejoet beth. Nu kan zij slechts geven, daarom, 
wanneer zij toch tracht iets te ontvangen, dan ontstaan er geweldig grote wensen om voor 
zichzelf te ontvangen en vindt de Ts”B plaats op haar wensen, waarmee zij niet kan werken. 
De volgende partiële lichtontvangst – dat is de katnoet van de wereld Nekoediem, in deze 
toestand kan een vat slechts geven omwille van geven. Als gevolg ervan komt licht 
chassadiem in hem binnen. 
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Vervolgens komt tot deze partsoef van boven een geweldige verkwikkende kracht – het licht 
A”B-Sa”G. De partsoef A”B kan een enorme hoeveelheid licht chochma ontvangen. De 
partsoef Sa”G kan slechts licht chassadiem ontvangen. Deze beide partsoefiem lijken 
tegengesteld te zijn, maar zij zijn slechts qua hun eigenschappen tegengesteld, en niet qua 
intenties, die bij hen dezelfde zijn, dus geven. Daarom kunnen zij aan een partsoef, die zij 
beïnvloeden, een maximale kracht geven. In het gegeven geval dalen deze beide lichten op 
een kleine partsoef neer, die werkt slechts met zijn altruïstische wensen – dat is de katnoet van 
de wereld Nekoediem, die geen enkele genieting voor zichzelf gebruikt. Het licht A”B-Sa”G 
onthult in Nekoediem de grootheid van het geestelijke, dus de grootheid van de Schepper, de 
belangrijkheid van een volledige samenvloeiing met de Schepper, en verleidt hem niet met 
één of andere genietingen. Als gevolg daarvan, bij de partsoef ontstaan krachten om omwille 
van het geestelijke te handelen, dus omwille van de Schepper te ontvangen, het scherm te 
verkrijgen en te overgaan in de partsoefiem Kether en Abba ve Iema in de toestand gadloet. 
ACha”P de Zo”N eveneens trachten in de toestand van gadloet over te gaan. Maar zij kunnen 
het licht niet ontvangen, waardoor vindt de verbreking van de vaten plaats. Zij smaakten, wat 
deze genietingen die tot de gadloet behoren, betekenen, en na het breken van de vaten  houden 
zij in zich resjiemot over, die spreken slechts over genot voor zichzelf, en daarom komen de 
scherven van de verbroken vaten in de kliepot terecht. En de plaats, waar de kliepot zich 
bevinden, heet mador (compartiment) van kliepot. Wij hebben geleerd, dat in de Ts”B steeg 
de Malchoet tot het niveau van biena de goef en beperkte daar het ontvangen van het licht tot 
slechts in de keliem G”E. De Malchoet zelf, samen met de op die manier door haar 
meegenomen keliem de ACha”P, behoren in die fase nog niet tot kliepa, omdat zij zelf 
beperkt het verspreiden van licht in zichzelf, doordat zij niet wenst slechts de ontvangende te 
zijn. Nu echter, tijdens het breken van de vaten, dus de egoïstische wens van de Malchoet, na 
in zichzelf een genieting te hebben gevoeld zonder een passend scherm, begint zij te wensen 
hem voor zichzelf en verandert zich erdoor in de kliepa. De kliepa echter beschikt niet over 
een werkelijk licht. Zij heeft slechts resjiemot – de scherven van het verbroken scherm. Indien 
de Schepping geen stadium zal doorlopen, welk kliepot heet, dan zal hij geen ware, dus zijn 
eigen wens hebben. Alle voorgaande wensen waren door de Schepper geschapen en vormen 
met Hem één geheel. De echte scheppingen hebben helemaal geen band met de Schepper, 
daarom voelen zij zich onafhankelijk en zelfstandig. En nu, opdat de Schepping de gehele 
terugweg zou kunnen doorlopen tot aan de uiteindelijke samenvloeiing met de Schepper, is 
het nodig, om in hem één of andere vonk van een altruïstische wens in te sluiten, wat ook 
bereikt wordt middels het breken van de vaten en de vermenging van alle scherven van de 
vaten met elkaar. De resjiemot van het inwendige licht, die na zijn vertrek worden 
overgehouden, heten “tagien”. De vaten, klie, wensen, die na het verdwijnen ervan van het 
licht overblijven, heten otiejot.  
 
Over de wereld A”K bestaat zo’n uitleg: de tagien heten resjiemot van taamiem, otiejot heten 
resjiemot van nekoedot. 
 
Dus, wij vinden een aanvullende uitleg:  
 
taamiem -- кетеr;  
nekoedot -- chochma;  
tagien -- biena;  
otiejot – Zo”N.  
 
103)Gelijk de wereld A”K, ook in de wereld Nekoediem ontstaan twee partsoefiem – A”B en 
Sa”G, één onder de andere, en in elke ervab zijn zijn eigen taamiem, nekoedot, tagien en 
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otiejot. Al het verschil ligt hem daarin, dat de verzwakking van het scherm deed zich niet als 
gevolg van afstotende wisselwerking van or makief met het scherm, zoals het geval was in de 
wereld A”K, doch als gevolg van de onthulling van de categorie gerechtigheid (dien), die de  
malchoet beperkt, die zich onder de parsa bevindt, en zorgdraagt voor de handhaving van de 
Ts”B. Daarom blijven de vaten na het verdwijnen van het licht niet leeg achter, zoals in het 
geval was bij met de Galgalta, A”B en Sa”G, maar worden verbreekt, dus gaan dood en vallen 
in de werelden BieJ”A. 
 
104)De eerste partsoef taamiem van de wereld Nekoediem ontstond met het niveau kether, 
zijn rosj bevindt zich in Abba ve Iema, en de goef strekt zich naar beneden uit. Zo’n partsoef 
heet niet A”B, doch haMelech haDaat, die bevat in zich alles, wat zich in de Za”T van de 
wereld Nekoediem dient te bevinden, dus sluit in zich al hun vaten in. 
 
In tegenstelling tot de bovenste partsoefiem A”B-Sa”G, heten de onderste “melachiem”. Op 
de resjiemot dalet/giemel maken Abba ve Iema een zievoeg dehakaa en brengen een groot 
licht naar beneden. De toestand van een gezamenlijke actie van Abba ve Iema heet daat, 
omdat de zievoeg doet zich op het licht chochma voor. De partsoef, die zich van hen naar 
beneden uitstrekt, heet melech ha-daat. Deze partsoefiem heten “melachiem”, omdat zij van 
de malchoet ontstaan. Vervolgens wordt deze partsoef verbroken, en van hem blijven 
verbroken vaten over, die, door zich met ACha”P te verenigen, ook naar beneden vallen. In de 
wereld Nekoediem gebeuren handelingen, die analoog zijn aan die, die in de wereld A”K zich 
voordoen. Aanvankelijk vindt een zievoeg op de resjiemo dalet/giemel plaats, wanneer in 
overeenkomst met de partsoef A”B komt een partsoef melech ha-daat uit, en vervolgens het 
verlies van de aviejoet giemel en een zievoeg op giemel/beth, zoals in Sa”G, verder beth/alef, 
en alef/sjoresj. Men kan de wens, die door de Schepper is geschapen, niet veranderen, men 
kan slechts een intentie trachten te veranderen. Alles gaat om scherm en intentie – omwille 
van het geven of omwille van het ontvangen, om hen te doen toenemen of afnemen 
afhankelijk van één of andere condities. 
 
Indien ik een wens heb voor alle 5 gerechten, die zijn voor mij geplaatst, en er zijn helemaal 
geen beperkende, dus zich beheersende centra aanwezig, dan, natuurlijk, zal ik alle gerechten 
opvreten, daar mijn wensen overeenkomen met het genot. Zulke toestand was in de Malchoet 
van de Oneindige wereld, wanneer zij wenste zich met alles te vergenoegen, wat de Schepper 
haar gaf. Dat heet geen kliepa, omdat er geen enkel verbod van de kant van de Schepper was. 
Maar het licht, na de Malchiet te hebben gevuld, gaf haar zodanige kracht, dat zij kan nu 
weerstand bieden aan de kracht van het genot, door hem niet voor zichzelf wensen te 
ontvangen, hoewel de wens om te genieten is gebleven. Bovendien, weigert de malchoet niet 
slechts om voor zichzelf te ontvangen, maar zij verkrijgt ook aanvullende krachten om een 
zeker deel van het licht omwille van de Schepper te ontvangen. De Ts”B zegt, dat er geen 
krachten meer zijn om omwille van de Schepper te ontvangen, en het enige, wat men nu kan 
doen is, om aan de bedekte tafel te zitten en niets te ontvangen. Dat geeft  recht, om in het 
geestelijke te zijn, door met de Schepper gelijke eigenschappen te hebben. Maar een 
dergelijke toestand is niet gewenst noch voor de Schepper, noch voor de schepping. Daarom 
Abba ve Iema maken een zievoeg op het licht chochma, om het eronder door te geven, 
waarbij zij geen rekening hebben met het feit, dat het licht A”B-Sa”G niet onder de parsa kan 
afdalen en daar de vaten te corrigeren. De intenties in het hoofd waren goede, maar het is niet 
gelukt om ze te realiseren. Zo gaat het ook met ons: wij beginnen iets te doen met goede 
bedoelingen, maar daarna vergeten wij over de intenties en vallen in egoïstische wensen, 
waardoor wij hun slaven worden. Het gebeurt daarom, omdat de meest eerste waarneming van 
een genieting neemt onze wensen volledig in beslag, en er zijn in het geheel geen krachten om 
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die aan te kunnen. De consequentie is, dat alle wensen van een vat onder de parsa waren 
verbroken, werden ontdaan van het scherm en kwamen in de mador van kliepot terecht. De 
mens zit voor alle gerechten, wenst ze gretig op te slorpen, dus hij laat zich leiden slechts door 
zijn egoïstische wensen en schenkt geen aandacht aan zijn gastheer. 
 
Er bestaat een enorm verschil tussen de wensen van de malchoet na de Ts”A, wanneer zij een 
verbod legde op haar egoïstische wensen en wilde niets ontvangen hoewel zij zag voor haar 
alle genietingen, en de malchoet na het breken van de vaten, wanneer zij al maar wenst 
genietingen op alle mogelijke manieren te ontvangen, en daavoor de gevende gebruikt, maar 
ze niet kan verkrijgen. Later zullen wij leren, op die manier werken de kliepot op de mens, 
zodat hij al zijn leven achter hen na zal jagen, doch geen uiteindelijke genieting zal kunnen 
ontvangen. Al deze wensen, dus om voor zichzelf te genieten, zijn geen echte scheppingen, 
daar zij door de Schepper zijn geschapen. De enige Schepping heet zodanige, bij die zijn 
eigen wens voor het geestelijke wordt opgewekt, voor een toenadering tot de Schepper, de 
wens om slechts omwille van Hem te genieten. Zulke wens bestaat in de Schepper niet, maar 
zij komt van de kant van het meest lagere punt van de Schepping als gevolg van een 
onophoudelijke werking van het licht op een vat, gelijk de werking van het water op een 
steen. Zulke wens heet ziel, en zij bepaalt het geboorte van de mens uit een dier. Verder vindt 
een geleidelijke onthulling van de Schepper door de Schepping naar de mate van zijn 
verkrijging van een zekere portie licht omwille van de Schepper, eerst weinig, maar daarna 
ontvangt de ziel steeds meer en meer, tot aan een volledige samenvloeiing met de Schepper. 
Eerder hebben wij gesproken, dat onder de taboer in de wereld Nekoedot ontstonden twee 
partsoefiem A”B en Sa”G. Zoals reeds is gezegd, de wereld Nekoediem ontstaat onder de 
taboer in de toestand van katnoet op de resjiemot beth/alef, vervolgens gaat hij over in de 
toestand gadloet op de resjiemot dalet/giemel. Deze eerste partsoef van de wereld Nekoediem 
lijkt op A”B van de wereld A”K, die boven de taboer ook op de resjiemot dalet/giemel 
uitkwam. Daarna vindt een verzwakking van het scherm plaats tot aan de resjiemot 
giemel/beth, doch niet als gevolg van bietoesj pniem oe makief, zoals het geval was in de 
wereld A”K, maar als gevolg van het breken. En op die resjiemo onder de taboer komt de 
tweede partsoef uit, die gelijkt op de partsoef Sa”G van de wereld A”K. Maar deze beide 
partsoefiem heten melachiem, omdat de malchoet heerst over hen, die in de biena opsteeg. 
Zowel de A”B, als de Sa”G van de wereld Nekoediem sluiten elke in zichzelf vier aparte 
partsoefiem in: één van taamiem en drie van nekoedot, dus in totaal 8 melachiem. De 
tussentijdse partsoefiem, die op de aviejoet sjoresj eruitkomen, zijn niet bijgerekend, omdat 
zij hebben geen verspreiding in de goef. 
 
De eerste partsoef heet melech ha-daat, die bij een verzwakking van het scherm sluit in 
zichzelf nog drie: melech chessed, melech gvoera en melech sjliesj eljon de tieferet. De 
tweede partsoef heet sjnej sjliesj tachton de tieferet, melech netsach ve hod, melech jessod en 
melech malchoet. De partsoefiem van de wereld Nekoediem heten naar de namen van sfirot 
de goef, omdat zij verschijnen op het materiaal van goef van de partsoef van Nekoediem. Al 
deze 8 melachiem – dat zijn mogelijke maten van lichtontvangst onder de parsa omwille van 
de Schepper. Maar de schermen met weerstandskracht aan het egoïsme zijn verdwenen, dus 
het licht ervan verdween, en zij worden als gevallen geacht, dus gevallen onder alle 
geestelijke wensen. Waarom wordt er in verschillende plaatsen anders bepaald hoeveel 
niveaus van aviejoet zijn er in een partsoef? De taal van tien sfirot is zeer lakoniek. Door 
concrete verschijnselen in een concreet aspect met behulp ervan te beschrijven, gebruikt men 
dikwijls dezelfde termen en begrippen ter beschrijving van verschillende verhoudingen. Zo 
zeggen wij, wanneer wij de partsoef A”B in ogenschouw nemen, dat hij uit vijf aparte 
partsoefiem bestaat. In het algemeen, in elk geestelijk object, daar hij een deel van de 
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Malchoet van de Oneindige wereld is, kan men vijf niveaus van aviejoet onderscheiden. 
Echter, wanneer wij de A”B ten opzicht van de Galgalta bekijken, zeggen wij, dat er slechts 
vier niveaus van aviejoet in hem zijn, omdat in hem de aviejoet daletontbreekt. Dus, een 
beschrijving van een geestelijk object hangt van datgene af, in welk context hij wordt 
bekijken. Zo kan men zeggen, wanneer men één mens beschrijft, dat hij een hoofd lager dan 
een ander is, maar het betekent niet, dat hij geen hoofd heeft. Alles, wat in dit boek wordt 
beschrijven, vindt plaats in de ziel van de mens. Daarom, om uit de stof wijs te worden, is 
geen abstract denken nodig, dus een vaardigheid één onderwerp van verschillende kanten te 
bekijken. Daarvoor is het nodig om alle beschreven verschijnselen en processen in zichzelf, in 
zijn houding ten opzicht van de Schepper te vinden. Dan zal ook het begrijpen komen en alles 
op zijn plaats zal komen te staan. Indien de mens stelt zich de geestelijke werelden voor als 
iets, dat buiten hem heen bevindt, als een zeker abstract schema buiten zijn eigen gevoelens, 
dan zal hij toch eer of laat op een dood punt komen. Maar dan zal het hem veel zwaarder 
vallen in het bestuderen van de Kabbala, omdat hij zal gedwongen zijn om van zijn eigen 
abstracte voorstellingen afstand te nemen. Indien het echter voor u moeilijk is de stof op 
correcte wijze waar te nemen, dan tracht dit boek parallel met andere boeken van dit reeks te 
lezen, laten wij zeggen, parallel met het vierde boek. Probeer even aanvoelen, wat wordt in 
hen gezegd over dezelfde dingen. Wat is miedat ha-rachamiem (categorie van gerechtigheid)? 
“Dien” – dat is het enige verbod of de enige wens om voor zichzelf te ontvangen. Dit verbod 
werd door de malchoet nog in de tijd van de Ts”A aangenomen, wanneer zij weigerde voor 
zichzelf te ontvangen en bleef leeg achter. Daarvóór kon men vrij voor eigen genieting 
ontvangen. Na de Ts”A ieder, die dit verbod overtreedt, wordt een zondaar geacht, kliepa, 
onreine kracht e.d. De wens om te genieten in vier stadia – dat is het enige, wat de Schepper 
schiep. Vervolgens, indien iemand zou wensen om deze aard te veranderen en altruïstische 
wensen te verkrijgen, dan zou dat zijn eigen zaak zijn. Maar aangezien hij zelf zulke 
omwenteling niet in staat zou zijn om te realiseren, zou hij zich tot de Schepper om hulp 
dienen te wenden. Daarbij zal de wens om te genieten niet verdwijnen, verandert slechts de 
intentie om deze wens te gebruiken. De malchoet zelf heet miedat ha-dien. Zij eist 
verzadiging. Indien er op deze wens geen anti-egoïstisch scherm voorhanden is, dan blijven 
de wensen egoïstisch. Indien echter middels de kracht van boven, de malchoet een scherm 
verkrijgt, dan worden haar intenties altruïstisch, en miedat ha-dien afdaalt en op haar plaats 
verschijnen miedat ha-rachamiem, dus het licht chassadiem, weerkaatsend licht, scherm. 
105)En het is bekend, dat alles, wat zich in de 10 sfirot de rosj bevindt, wordt tevens onthuld 
bij het verspreiden van boven naar beneden in goef in volle hoeveelheid en kwaliteit. Daarom 
evenwel als in rosj, waar de malchoet uit niekvej ejnajem in pe afdaalde en haar G”E zich met 
hun ACha”P verenigden en in hen het licht zich verspreidde, zo ook bij het verspreiden van 
het licht van boven naar beneden, kwam het licht tot de vaten van de achoraim aan, dus 
tieferet, netsach, hod, jessod en malchoet, die zich onder de parsa bevinden. Maar aangezien 
de kracht van de malchoet, die zich in de parsa bevindt, beïnvloedt deze vaten, verdween het 
licht terstond uit de vaten toen het licht melech ha-daat deze kracht tegenkwam en tot zijn 
wortel opsteeg. En alle vaten zowel van de voor- als van de achterkant (paniem en achoraim) 
van melech ha-daat verbraken, dus giengen dood en vielen in de BieJ”A, aangezien het 
verdwijnen van het licht uit een vat gelijkt op het verdwijnen van het leven uit een biologische 
lichaam, en heet daarom dood. Na het vallen en het doodgaan van de vaten verdwijnt uit het 
scherm de aviejoet dalet en blijft de aviejoet giemel over.  
 
Wanneer wij over de aviejoet giemel spreken, dienen wij te begrijpen, dat er sprake is over de 
eerste partsoef van de wereld Nekoediem, die op de hietlabsjoet dalet en aviejoet giemel is 
uitgekomen. Maar de partsoef met de aviejoet giemel beschikt over zijn eigen aparte 
partsoefiem met de aviejoet dalet, giemel, beth, alef en sjoresj. Thans verdween slechts de 
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eerste aparte partsoef met de aviejoet dalet, en bleef de aviejoet giemel over. Het licht kan 
zich niet verspreiden in die wensen, die geen intentie hebben om zich te vullen, en zij worden 
voorlopig niet gevuld en niet verbroken. 
 
106)En evenwel als wegens het breken van de vaten verdween uit het scherm de goef de 
aviejoet van de bchiena dalet, zo ook verdween de aviejoet dalet in de malchoet, die een 
zievoeg maakt in rosj van Abba ve Iema, aangezien de aviejoet rosj en goef verenigd zijn. 
Maar de eerste zievoeg (in rosj) vond slechts nog als mogelijkheid plaats, maar de tweede (in 
goef) – werkelijk. Daarom verdwijnt een zievoeg op de traptrede kether tevens in het hoofd. 
En ACha”P, die vulde de traptrede kether aan, keerden terug en vielen op de traptrede lager, 
dus in zeven onderste sfirot. Dat heet het afschaffen door ACha”P van de traptrede kether in 
de partsoef Abba ve Iema. Derhalve, de gehele traptrede taamiem de Nekoediem – zowel rosj, 
als ook goef, verdween. 
 
Abba ve Iema maken een zievoeg slechts maar daarvoor, om de Zo”N met hun licht te vullen. 
Zodra de Zo”N de mogelijkheid om het licht te ontvangen kwijtraakten en hun verzoek aan 
Iema over hun aanvulling met licht verdween, stopt Iema onmiddellijk haar zievoeg met 
Abba. In dit geval zien wij, dat het lichaam geeft een bevel aan het hoofd, en in hem wordt de 
zievoeg direct stopgezet. In de wereld Nekoediem was de toestand katnoet. Als gevolg van 
het stijgen van Ma”N, stegen de ACha”P tot hun G”E op, doch vond het breken van de vaten 
plaats, die vervolgens zullen worden verbroken in volgende en weer volgende wensen, totdat 
alle wensen van de Zo”N van de wereld Nekoediem volledig zullen worden afgebroken: dat is 
dalet, giemel, beth, alef, sjoresj tot de meest laatste wens. Al dat was nodig voor het 
vermengen van altruïstische en egoïstische eigenschappen. Het breken van de vaten heeft 
vergaande en positieve gevolgen. Slechts het meest eerste traptredeje – sjoresj, heet de 
intentie van de Schepper ten opzicht van de toekomstige schepping, maar alle andere stadia – 
dat is de ontwikkeling, realisatie van de intentie en zijn verandering in de Schepping. En de 
eerste Schepping heet dalet de dalet (malchoet de malchoet) van de Oneindige wereld. En 
alles kon hiermee stoppen, maar de eerste Schepping begon, onder invloed van het licht, te 
wensen aan de Schepper qua intentie gelijk te worden, hoewel zijn handelswijze bleef 
onveranderd. Ter verandering van de intentie dient men aanvankelijk geheel afzien van het 
ontvangen van het licht, vervolgens een weerstand biedende kracht aan het egoïsme op te 
bouwen, dus een scherm, welk nodig is ter verkrijging van het licht omwille van de Schepper, 
vanaf een kleine hoeveelheid en tot aan de volledige samenvloeiing met de Schepper. Zulk 
ontwikkelingsproces van het scherm begint na de Ts”A. Daarvoor dient men de wens dalet de 
dalet in bepaalde delen te breken en een scherm te vormen, vanaf de meest kleine tot de meest 
grote wens. De voorbereiding voor het gebruik van het scherm doet zich voor in de 
verspreiding van de werelden van boven naar beneden. Ter vorming van een minimaal scherm 
is het noodzakelijk om de intentie van de schepping met die van de Schepper te vermengen, 
dus hun wensen te vermengen. Pas dan zal in de schepping, dus in dalet de dalen, in zijn 
essentie, één of andere vonken van een altruïstische wens verschijnen, die de mogelijkheid 
geven om een scherm op te bouwen. Dat wordt bereikt middels het breken van de vaten. Maar 
alle plaatsvindende processen nergens verdwijnen, doch bestaan onophoudelijk, in hen 
ontstaat een toekomstige verbondenheid met de Schepper. Tijdens het breken van de vaten 
komt het licht niet in de goef, het bevindt zich in rosj, het komt slechts in G”E van elke 
sfira,hoewel het wenst tevens in ACha”P (egoïstische vaten) binnen te komen. Maar volgens 
de Ts”A mag het dat niet doen. En toch vindt er één of ander bliksemsnel contact plaats, en 
het vat begint te wensen om het licht voor zichzelf te ontvangen, daar het begrijpt, wat 
betekent voor hem deze ontvangst. 
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Vroeger begreep de schepping het niet. Er is sprake van de ontwikkeling van het egoïsme 
vanaf het stadium, waarin een verbod op het ontvangen van het licht wordt opgelegd tot een 
hartstochtelijke wens om hem te ontvangen, ondanks alles en met niets rekening houdend. 
Telkens bij een verspreiding van de werelden en de partsoefiem van boven naar beneden 
hebben wij te maken met een geleidelijke vorming van steeds meer ontwikkelde, meer grove 
egoïsme, welk begrijpt, wat het betekent, om zich met het licht te vergenoegen, en het wenst 
hem in een steeds grotere mate te ontvangen. Wanneer het vat tot het meest laatste stadium 
van zijn ontwikkeling aankomt, dus onze wereld, dan wordt het het meest geschikt voor zijn 
rol. Bij het breken van een vat blijft in hem een egoïstische wensen over, de resjiemo van het 
scherm, welk er was en verdween, en het licht, welk in het vat binnen zou moeten komen, 
steeg omhoog op. Echter bestaat nog een verband tussen de resjiemo van het scherm en het 
verdwene licht, en het dit verband geeft aan het vat een kleine straling, een herinnering over 
datgene, dat het weleens een scherm had, waarmee het het licht kon ontvangen. Waarin ligt 
het verschil tussen het verzwakken van het scherm door bietoesj pniem oe makief en door het 
breken van de vaten? In het eerste geval begrijpt het vat, door een druk van or makief te 
ondervinden (die naar binnen wenst in te dringen), dat het niet meer licht altruïstisch kan 
ontvangen, en op het ontvangen in zijn egoïsme is er een verbod. Daarom vindt het, dat het 
beter is om het licht, welk het bevat, uit te storten, doch het verbod niet te overtreden. In het 
tweede geval waren de intenties van het vat aanvankelijk, a.h.w. goed, maar opeens ontdekt 
het, dat het zich met het licht puur egoïstisch wenst te vergenoegen, daarom doet het verbod 
van de Ts”A direct van zich gelden, en het verzwakken van het scherm komt tot uiting als een 
verbreking van een vat, dus als dood.  
 
Eerder hebben wij gesproken over datgene, hoe vond het breken van de vaten plaats. Er kwam 
het licht A”B-Sa”G, begon zich te verspreiden in rosj van de Kether, in rosj van Abba ve 
Iema, G”E van de Zo”N, en zodra het tot de parsa aankwam, begonnen de vaten zich te 
breken, dus zich van het scherm te ontdoen, omdat het licht wensen tegenkwam, die zonder 
scherm voor zichzelf wensten te ontvangen. Er deed direct het verbod van de Ts”A zijn 
werking, dus het licht steeg in rosj van de wereld Nekoediem op, en vervolgens in rosj van de 
Sa”G, en de vaten, die wensten om voor zichzelf te ontvangen, verbraken en vielen in de 
kliepot. Er is een licht van het Scheppingsplan en een licht van de Correctie van de Schepping 
(correctielicht – vert.). Het licht, welk schiep de malchoet en de wens in haar om  zich ermee 
te vergenoegen, heet licht chochma, of te wel, het licht van het Scheppingsplan. Het licht, 
welk corrigeert de malchoet, dus roept in haar het verschijnen van de eigenschappen van de 
Schepper op en geeft haar de mogelijkheid om een genot van het geven te waarnemen, heet 
licht chassadiem. De Schepper kan men waarnemen hetzij door het genieten van het feit, dat 
je Hem gewaarwordt (genieting van het licht chochma vanwege het ontvangen), hetzij door 
Zijn eigenschappen te waarnemen en zich te vergenoegen vanwege de gelijkenis aan Hem 
(genieting van het licht chassadiem vanwege het geven). Indien het egoïsme niet zou 
beginnen de eigenschappen van de Schepper te waarnemen, dan zou het nimmer de Ts”A 
maken, dus het zou nimmer op de Schepper wensen te gelijken. De Schepper schiep zulk 
egoïsme, welk zich zou kunnen ontwikkelen en gaan voelen behalve een genieting ook nog de 
Gever van deze genieting. Al in de prille fase van de ontwikkeling van het egoïsme is een 
mogelijkheid inbegrepen om in het vervolg aan de Schepper gelijk te worden. 
 
De informatie, die een waarneming van de Gever opwekt, komt in het vat met het licht A”B-
Sa”G. Dat is het licht van correctie, het licht van een volkomen andere aard, dat in de mens 
dunne waarnemingen oproept, dus de waarnemingen van de aanzienlijkheid van de Gever en 
de wens op Hem te gelijken. De Ts”A is een wrede actie van de kant van de schepping, die 
verschoof, a.h.w., de Schepper opzij, zeggend, dat hij niets van Hem wenst te ontvangen en 
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ontnam van Hem de mogelijkheid om de Gevende te zijn. Dat maakte Zijn wensen niet-
opgeëist totdat hij (de schepping) begint te begrijpen, dat het Scheppingsplan is geen 
ontzegging van het ontvangen van het licht, doch zijn ontvangst, maar omwille van de 
Schepper. In het ontstaan van de partsoefiem na de Ts”A is het scherm primair, en de 
handeling secundair, en al het proces gaat van grotere naar lagere. Na de Ts”B, wanneer de 
partsoef zich beperkte, verscheen voor het eerst de wens om van een lagere toestand, dus 
katnoet, in gadloet over te gaan. Daarvoor diende men een kracht te ontvangen. En zo’n 
kracht komt uit het licht A”B-Sa”G vandaan. Alle zich onder parsa bevindende vaten, t.w.: 
Kether, Abba ve Iema, G”E de Zo”N kunnen de mogelijkheid te waarnemen om in de gadloet 
over te gaan. Maar onder de parsa kan dit licht niet binnenkomen, want ACha”P de Zo”N 
kunnen hem niet waarnemen en daarom blijven zij in de vorige staat. Nekoedot de Sa”G 
onder de parsa na de Ts”B blijven leeg en vormen een plaats voor de werelden Atsieloet, 
Brieja, Jetsiera en Asieja. Wanneer wij zeggen, dat er ergens geen licht is, dan betekent het, 
dat een klie is gewoon niet in staat hem te waarnemen. Het licht zelf is op zichzelf eenvoudig, 
er zijn geen verschillen in hem te bemerken, dus een vat kan nog geen lichtvariaties in hem 
onthullen, geen verscheidenheden van genot. Zo was de staat van de malchoet in de 
Oneindige wereld. Maar wanneer zij voelde de eigenschappen van het licht, maakte zij de 
Ts”A. Zij begon in het licht 9 sfirot te onderscheiden, die aan haar voorafgaan, vanaf de 
dichtstbijzijnde sfira. En wanneer zij tot de laatste aankwam, dus kether, en gewaarwordde in 
deze kether haar volkomen tegenovergesteld zijn naar de eigenschappen (de kether slechts 
geeft terwijl zij, dusde malchoet slechts ontvangt), maakte zij direct een tsiemtsoem. De Zeir 
Anpien (Z”A) bestaat uit chochma en biena. Hij heet “een klein gezicht”, wat duidt op de 
hoeveelheid van het licht chochma in hem, in vergelijking met, bijvoorbeeld, de malchoet, die 
wenst groot te zijn en al het licht chochma te ontvangen. De kether geeft alles , de chochma 
alles ontvangt, de biena niets ontvangt. Zo zijn de kenmerken van de vier stadia van het 
directe licht en hun wortel, die kether heet. 
 
Wanneer men de Kabbala bestudeert, dient men steeds onthouden, dat in het geestelijke geen 
plaats, tijd en ruimte zijn in onze gewone bevatting. Het begrip plaats ontstond slechts na de 
Ts”B. Nekoedot de Sa”G onder de parsa na de Ts”B blijven leeg en vormen een plaats ten 
behoeve van de werelden Atsieloet, Brieja, Jetsiera en Asieja. Derhalve, de “plaats” noemt 
men gewoonlijk Nekoedot de Sa”G, dus de vaten, die volgens het principe Ts”A werken in 
verhouding tot de vaten, die volgens de Ts”B werken (de laatsten vormen werelden vanaf de 
Atsieloet). Hieruit wordt iets begrijpelijker, hoe groot het verschil is tussen deze twee vormen 
van het werken met de wensen. De vaten van de Ts”B zijn niet louter dezelfde vaten als die 
van de Ts”A, die eerstgenoemde vaten slechts de helft van hun wensen gebruiken. Dat is een 
volkomen ander principe van het werk. Wij zullen later bestuderen de zogenaamde stijgingen 
der werelden. Daarbij kan de “plaats” samen met de werelden stijgen, maar kan ook niet-
stijgen. Onder tijd wordt in het geestelijke begrijpen een hoeveelheid noodzakelijke 
handelingen ter bereiking van een bepaald geestelijk niveau. Deze handelingen worden in een 
oorzakelijke ketting opgesteld. Hoe minder de mens is gecorrigeerd, des te meer verhult de 
Schepper Zich van hem, des te langere (let. grotere – vert.) weg van de mens tot de Schepper 
verandert van consequente geestelijke handelingen in een ondoordacht verlopende tijd. In het 
geestelijke alles is verbonden met de enige intentie, dus omwille van de Schepper, en daarom 
zijn daar geen verdwijningen. Slechts de kliepot, dus de wensen om voor zichzelf te 
ontvangen, kunnen verdwijnen. Onze wereld bevindt zich onder de kliepot, en daarom nemen 
wij in hem zulk verschijnsel waar als verdwijning. Wij hebben gesproken hoe vond het breken 
van de vaten plaats. Er kwam het licht A”B-Sa”G, begon zich te verspreiden in rosj van de 
Kether, rosj van Abba ve Iema, D”E van de Zo”N en, zodra het tot de parsa aankwam, 
begonnen de vaten zich breken, zich van het scherm te ontdoen, omdat het licht kwam wensen 

 156



tegen om voor zichzelf zonder het scherm te ontvangen. Terstond kwam in werking het 
verbod van de Ts”A, het licht steeg in rosj van de wereld Nekoediem, en vervolgens in rosj 
van de op, e de vaten, die voor zichzelf wensten te ontvangen, verbraken en vielen in kliepot.  
 
107)Het hoge licht breekt niet af om te schijnen, en het maakt wederom een zievoeg dehakaa 
op de aviejoet van de bchiena giemel, die in de masach de rosj in Abba ve Iema is 
overgebleven. Als gevolg van deze zievoeg ontstaat een partsoef, die 10 sfirot met het niveau 
chochma heeft, en goef van boven naar beneden ontstaat met het niveau chessed en heet 
tweede melech van de wereld Nekoediem. Evenwel als de eerste partsoef melech ha-daat, ook 
de tweede verspreidt zich in de BieJ”A, wordt verbroken en gaat dood. De aviejoet giemel uit 
de masach de goef en de rosj verdwijnt. En tevens ACha”P, welek vulde de partsoef tot het 
niveau chochma aan, verbraken en vielen op de onderste traptrede. Verder vindt een zievoeg 
op de aviejoet van het niveau beth, die in de masach overgehouden werd, op hem komen de 
10 sfirot van het niveau biena uit en de goef van boven naar beneden in de sfira gvoera. Deze 
heet derde melech van de wereld Nekoediem, die strekte zich tot de BieJ”A uit, verbraak en 
ging dood. De aviejoet beth in rosj en goef verdwijnen en een zievoeg op het niveau biena 
houdt op ook in het hoofd. En de ACha”P van de biena de rosj vallen op de onderste traptrede 
in zeven onderste sfirot. De volgende zievoeg vindt op de aviejoet alef plaats, op hem komen 
de 10 sfirot met het niveau Z”A. en de goef zich op het bovenste derde van de tieferet 
verspreidt. Ook hij houdt op te bestaan, het licht verlaat hem, de bchiena alef verdwijnt in 
goef en rosj, en ACha”P de Z”A vallen op de onderste traptrede in de Za”T. 
 
Waarom heten de partsoefiem in de wereld Nekoediem melachiem? – Omdat zij zich in de 
gadloet, dus de grote toestand, bevinden, die uit de katnoet, de kleine staat, eruitkomt met or 
nefesj, dat or malchoet heet. Ondanks het feit, dat er acht niveaus zijn, bestaan er slechts 
zeven melachiem, omdat er zijn slechts zeven onderste delen, traptreden. Ook in rosj zijn er 
slechts zeven sjorosjiem (wortels) ten behoeve van hun verspreiding. 
 
108)En na de annulering van de laatste zievoeg op alef de aviejoet, stopten alle Acha”P van 
de Abba ve Iema af te dalen. Zo, toen de melech ha-daat in Abba ve Iema verbraak, 
verdwenen ACha”P van het niveau kether. En wanneer de vaten van de melech ha-chessed in 
Abba ve Iema verbraken, dan verdwenen ACha”P, die tot de bchienat chochma behoorden. 
Bij de verbreking van de vaten van de melech ha-gvoera, verdwenen ACha”P van het niveau 
biena. En toen de melech van het bovenste derde van tieferet verdween, werden ACha”P van 
het niveau Z”A geannuleerd. Dus, het gehele niveau van de gadloet in Abba ve Iema wwerd 
geannuleerd, er bleven slechts de vaten van G”E van de katnoet over met de aviejoet sjoresj in 
het scherm. Vervolgens het scherm de goef bevrijdt zich volledig van de aviejoet, wordt naar 
zijn eigenschappen met het scherm in rosj gelijkgesteld en sluit zich in een zievoeg dehakaa 
van de rosj aan. De resjiemot worden in hem vernieuwd, behalve de laatste bchienot. Als 
gevolg van deze vernieuwing (van de zievoeg) ontstaat een nieuwe traptrede, die IesjSoe”T 
heet. 
 
Wij gaan even het gehele proces ons beknopt opfrissen. In de wereld Nekoediem was de 
katnoet, wanneer in de Kether, Abba ve Iema en Zo”N slechts de vaten G”E waren. 
Vervolgens maakten Kether en Abba ve Iema een zievoeg op dalet de hietlabsjoet en giemel 
de aviejoet, het licht kwam in de goef, en de goef verbraak. Er bleef aviejoet giemel-beth, de 
Kether en Abba ve Iema willen erop een zievoeg maken en hopen, dat de goef dit licht 
omwille van de Schepper zal kunnen ontvangen, omdat hij een niveau lager is. Als gevolg van 
deze zievoeg komt een partsoef op een ander geestelik niveau, daarom heet hij reeds niet 
Abba ve Iema, maar IesjSoe”T. 
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109)Na het verdwijnen van de laatste traptrede, dus de aviejoet dalet, bleef de bchiena giemel 
over, waarop kwamen de 10 sfirot van de traptrede chochma uit. De partsoef begint zich vanaf 
de chaze va Abba ve Iema zodanig, dat de sfirot van zijn hoofd komen vanaf de chaze en 
erboven en zij heten IesjSoe”T, en vanaf de chaze en eronder, m.i.v. de onderste twee derden 
van tieferet, worden 10 sfirot de goef gevormd, en dat is namelijk de vierde partsoef, dus 
vierde melech van de wereld Nekoediem. Ook hij verspreidt zich tot de BieJ”A, wordt 
verbroken en gaat dood. En de aviejoet van de bchiena giemel verdwijnt zowel in rosj, als in 
goef. ACha”P van het hoofd vielen op de onderste traptrede, in goef. Vervolgens vond een 
zievoeg op de aviejoet van de bchiena beth plaats, als gevolg waarvan ontstond de traptrede 
biena. De goef van de nieuwe partsoef strekte zich op de vaten netsach en hod uit, en dat is de 
vijfde partsoef, dus melech van de wereld Nekoediem. Ook hij verspreidde zich in de BieJ”A, 
verbraak en ging dood, de bchiena beth verdween zowel in rosj, als in goef, en ACha”P vielen 
op de onderste traptrede in de verstigingsplaats van het lichaam. De volgende zievoeg vindt 
op de aviejoet alef plaats, op hem komt het niveau Z”A uit, zijn goef strekte zich van boven 
naar beneden op het vat jessod uit, en dat is 6e melech van de wereld Nekoediem, die tot de 
BieJ”A aankomt, zich verbreekt en gaat dood. Verdwijnt de aviejoet alef in goef en rosj, en 
ACha”P van de rosj vallen op de onderste traptrede, in de goef. 
 
Verder vindt de laatste zievoeg op de aviejoet de sjoresj plaats, die in de masach 
overgehouden werd, op hem komt de traptrede malchoet op het vat malchoet uit. Dat is de 
zevende melech van de wereld Nekoediem, die, evenwel als de voorgaande melachiem, zich 
verbreekt en gaat dood. Verdwijnt het laatste niveau van de aviejoet de sjoresj in rosj en goef, 
en ACha”P de rosj vallen op de onderste traptrede in hun goef. Zo werden alle ACha”P de 
IesjSoe”T geannuleerd en beëindigde zich het breken van alle zeven onderste sfirot van de 
wereld Nekoediem, dus alle 7 melachiem. Tieferet – dat is de gehele goef van de partsoef. Als 
gevolg van de Ts”B, wordt de tieferet in drie delen verdeeld: het bovenste derde deel van 
tieferet heet chaze, het middelste derde van tieferet heet taboer, het onderste derde van tieferet 
heet jessod. 
 
110)Wij lichtten toe over de taamiem en nekoedot, die kwamen in twee partsoefiem uit: Abba 
ve Iema en IesjSoe”T van de wereld Nekoediem. En zij heten A”B en Sa”G. In Abba ve Iema 
ontstonden 4 traptreden, één onder de ander: kether, die heet “hiestakloet ejnajem abba ve 
iema” (abba en iema kijken elkaar in de ogen), chochma heet “goefa de abba” (aram. het 
lichaam van abba), biena draagt een naam “goefa de iema”, Z”A heet “jessod de abba ve 
iema”. Uit hen kwamen 4 lichamen: melech ha-daat, melech ha-chessed, melech gvoera en 
melech van het bovenste derde van tieferet tot de chaze. De goefiem (lichamen) van al deze 
vier stappen werden verbroken, zowel paniem, als ook de achoraim, dus tevens de G”E en 
ACha”P. Maar in rosjiem (hoofden) van deze vier traptreden van Abba ve Iema, bleven alle 
vaten paniem op hun plaats, dus G”E en niekvej ejnajem (kether, chochma en Ga”R de biena) 
van elke traptrede, die tijdens katnoet van de Nekoediem zijn geweest. En slechts keliem de 
achoraim(dus ACha”P de rosj, Za”T de biena, Z”A en malchoet) van elke traptrede, die zich 
met de G”E tijdens de gadloet verenigden, werden geannuleerd als gevolg van het breken van 
de vaten en zij vielen op de onderste traptrede, dus daar, waar zij geweest waren tijdens de 
katnoet. 
 
111)Naar hetzelfde principe ontstonden in de partsoef IesjSoe”T 4 traptreden, één onder de 
ander. De eerste traptrede heeft de aviejoet chochma en heet hiestakloet ejnajem van de 
IesjSoe”T, en vervolgens de traptrede met het niveau biena, verder Z”A en malchoet, waaruit 
strekte zich 4 lichamen uit: melech van onderste twee derden van tieferet, melech netsach-
hod, melech jessod en melech malchoet.Deze 4 goefiem verbraken, zowel paniem, als ook de 
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achoraim, maar in de hoofden IesjSoe”T bleven keliem de paniem over, en hun achoraim 
werden geannuleerd als gevolg van het breken van de vaten en zij vielen op de onderste 
traptrede. Na het breken van twee partsoefiem Abba ve Iema en IesjSoe”T, kwam nog één 
partsoef uit: M”A van de wereld Nekoediem. Maar aangezien van hem geen goef werd 
verspreidt, doch slechts “tiekoenej keliem” (correcties van vaten – vert.), zullen wij hem geen 
kenmerk geven. 
 
Enfin, als gevolg van een zievoeg op de resjiemot dalet/giemel in rosj van Abba ve Iema 
(gadloet van de wereld Nekoediem), ontstonden 4 melachiem, vervolgens was een zievoeg in 
rosj van IesjSoe”T op de aviejoet giemel/beth, als gevolg waarvan ontstonden nog 4 
melachiem. Allemaal ontvingen zij het licht chochma, doch niet omwille van de Schepper. 
Daarom werden zij ontdaan van het scherm, werden verbroken en zij vielen van hun geestelijk 
niveau. Maar in elke van hen bleef een resjiemo van het licht en or chozer over, dus een klein 
deeltje licht van het scherm, waarmee zij wensten te werken, doch niet konden. Dit deeltje 
licht heet “nietsoets”(vonk), zij bevindt zich binnen de egoïstische wens, en dankzij dit feit, 
kan men beginnen de verbroken keliem te corrigeren. Indien er geen verbreking van de vaten 
plaatsvond, dan zulk altruïstisch deeltje nooit onder de parsa terecht zou komen, en de aldaar 
zich bevindende vaten (ACha”P) zou men nooit kunnen corrigeren.Maar daarmee zal zich al 
M”A (Nieuwe M”A) bezighouden, of te wel, De Wereld van Correctie, de wereld Atsieloet, 
die kwam uit de rosj van de wereld A”K als gevolg van een zievoeg op de aviejoet de sjoresj, 
en dit niveau heet metsach (voorhoofd). Wij hadden de Galgalta, waar een verzwakking van 
het scherm plaatsvond, het licht vertrok,  masach de goef kwam omhoog en zich daar met 
masach de rosj verenigde, in hem bleven resjiemot dalet/giemel in toch van het licht chochma 
over en dalet/giemel in sof van het licht chassadiem. De resjiemot dalet/giemel van het licht 
chassadiem betekenen, dat hoewel or chochma wordt gewaarword en is buitengewoon 
gewenst (dankzij aviejoet giemel), toch streeft de schepping slechts maar om met de Schepper 
samen te vloeien, dus zich met het licht chassadiem te vullen, en niet met het licht chochma 
(het licht van het Scheppingsplan), aangezien het licht chochma omwille van de Schepper hij 
niet in staat is om te ontvangen. Op de resjiemot in toch komt de partsoef A”B uit, en op de 
resjiemot in sof komt de gadloet van de wereld Nekoediem uit. Na het uitgaan van het licht uit 
de partsoef A”B in de wereld A”K boven de taboer, verschijnt de partsoef Sa”G. Hetzelfde 
proces verloopt ook onder de taboer. 
 
Als gevolg van de zievoeg op de resjiemot dalet/giemel onder de taboer ontstaat de gadloet 
van de wereld Nekoediem, die heet lage A”B, of te wel, Abba ve Iema. Na zijn afschaffing 
onder de taboer vindt de zievoeg op de resjiemot giemel/beth plaats, als gevolg waarvan 
ontstaat de tweede partsoef, die heet lage Sa”G, of te wel, IesjSoe”T. De eigenschappen van 
de partsoefiem boven de taboer en onder de taboer gelijken op elkaar in die zin, dat ook in de 
partsoef lage A”B verspreidt zich het licht chochma, en in de partsoef lage Sa”G – het licht 
chassadiem met een straling van het licht chochma. De correctie van Zo”N en de 
malchoetonder de taboer zal erop aankomen, om hen tot het niveau van de partsoefiem A”B 
en Sa”G omhoog te brengen. Na het verdwenen van het licht in de partsoefiem, blijft een puur 
egoïsme achter, welk zich bovendien herinnert, wat het betekent om het licht te ontvangen. 
Alle resjiemot, die vroeger overgehouden werden, waren gegrond op het ontvangen van het 
licht omwille van de Schepper. En nu, na het breken van de vaten in de malchoet, voor het 
eerst uitte zich de wens om tegen elke prijs te ontvangen. Maar dit is nog niet het meest laatste 
punt van de ontwikkeling van het egoïsme, het staat voor hem nog een lange weg te gaan. De 
malchoet voelt het licht nog voordat het in haar binnenkomt. In onze wereld doet zich 
hetzelfde voor. Wij voelen genot reeds  zonder hem ontvangen te hebben, en zodra wij het 
ontvangen, dan verdwijnt het direct. Het lijkt ons slechts maar, dat wij genieten, maar wij 
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dienen telkens één of andere handelingen te verrichten, die ons helpen een genot ge 
waarnemen. Maar bij een aanraking van een genot, wordt een vat terstond geannuleerd, en het 
genot zelf verdwijnt. Maar allemaal leven wij slechts omwille van zulke aanraking. Indien wij 
ons zozeer met een genieting zouden kunnen vullen, dat zij nergens zou verdwijnen, dan 
zouden wij geen stap meer doen in de richting van een nieuwe genieting, daar wij gevuld 
zouden zijn met de vooafgaande. Wij zouden dan genieten als drugsverslaafden, met die 
portie drugs, die wij in ons hebben ingespoten, en zouden stilliggen totdat een nieuwe portie 
nodig zou zijn.  
 
Slechts het egoïsme, welk het volledig tegenovergesteld zijn aan de Schepper bereikt, indien 
het  gecorrigeerd wordt, kan zich met de Schepper gelijkstellen.  En dan zal de ontvangen 
genieting niet verdwijnen, de wens ervoor zal niet verloren gaan. En wij, zonder ophouden te 
genieten, zullen ons storten tot een nieuwe ontvangst omwille van de Schepper. Onder de 
taboer wenste het licht het vat binnen te komen, en het vat wenste hem omwille van de 
Schepper te ontvangen in overeenkomst met het scherm, doch het vat terstond ontdekt, dat er 
is geen scherm, maar het was al te laat. Alle genietingen waren al binnen hem in en legden 
hem hun wensen op. Maar de Ts”B verdrijft het licht, en het vat blijft zonder licht achter, met 
de wensen, die het niet kan bevredigen. Dat is een vreselijke toestand, die overeenkomt met 
het breken van de vaten, dus de dood en het vallen. Alle wensen zijn niet gecoördineerd en 
zijn niet aan één doel onderworpen. Wanneer de mens is doelgericht, dan al zijn wensen (én 
altruïstische, én egoïstische) zijn aan één doel onderworpen, indien dat echter niet het geval is, 
dan heeft hij vele verschillende wensen, zij zijn niet op één punt gericht. Zulke mens zal niets 
kunnen bereiken. Bij het vallen van de melachiem degene van hen, wie hoger dan alle andere 
was, na het scherm te hebben verloren, valt onder alle andere. Alle 8 melachiem waren gelijk 
qua niveau. Indien het een vat kether was, dan viel het in de malchoet. Indien het een vat 
niena was, dus een gevend vat, dan valt het niet zo laag. 
 
De sfirot de rosj hebben zulke benamingen:  
 

 Ga”R de kether   -  metsach,  

chochma   
Ga”R de biena    
Za”T de biena    
Z”А  

-  ejnajem,  
-  niekvej ejnajem,  
-  оzen,  
-  chotem,  

mаlchoet    -  pe.  
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De wereld van correctie, voortgebracht uit metsach 
van de wereld А"К 

 
 

Pagina 112-119 
 
 
112)Laten wij thans alle geestelijke werelden in ogenschouw nemen, al het geestelijke Heelal 
als één geheel. Wij zullen zien, dat in de Galgalta (partsoef Kether van het gehele Heelal) was 
een zievoeg op alle 5 resjiemot – dalet/dalet. 
 
In feite, het scherm stond toen in de malchoet (pe) van een zeker gemeenschappelijk hoofd  
van het gehele Heelal (dit hoofd is, in feite “hoofd” van de Malchoet van de Oneindige 
wereld).  
 
Vervolgens het scherm stijgt uit de malchoet in de Z”A (chotem) van dit hoofd op. Op dit 
scherm vindt een zievoeg plaats op de resjiemot dalet/giemel, waardoor de partsoef A”B 
ontstaat (de partsoef Chochma van het gehele Heelal). Derhalve, het scherm staat nu in de 
Z”A van het gemeenschappelijke hoofd. Verder gaat het scherm door met het stijgen. Deze 
keer stijgt het uit de Z”A in de biena van het gemeenschappelijke hoofd, en daar op hem vindt 
een zievoeg plaats op de resjiemot giemel/beth, waardoor de partsoef Sa”G ontstaat (de Biena 
van het gehele Heelal).  
 
Verder, zoals wij weten, vindt de Ts”B plaats, waarna men geen ACha”P (vaten Za”T de 
biena, Z”A en malchoet) van elke sfira kan gebruiken. Als gevolg van de Ts”B blijkt de biena 
van het gemeenschappelijke hoofd in twee delen verdeeld te zijn: Ga”R (niekvej ejnajem) en 
Za”T (ozen). Thans staat het scherm op de grens tussen deze Ga”R en Za”T, dus tussen 
niekvej ejnajem en ozen. Met een zekere moeite kan men zeggen, dat de partsoef Nekoedot 
de Sa”G, die is de tussentijdse partsoef tussen de Biena en de Z”A van het gehele Heelal (dus, 
in feite, is het Za”T de biena, IesjSoe”T), ontstond als gevolg van een zievoeg, die zich 
voordeed op het scherm, welk in deze plaats stond. Vervolgens gaat het scherm door met het 
“stijgen” ophoog, in de Chochma van het gemeenschappelijke hoofd, dus ejnajem, maar men 
dient te onderstrepen, dat thans, na de Ts”B, staat het scherm  niet onder elke traptrede, zoals 
het eerder was, maar in niekvej ejnajem van elke traptrede, dus op de grens tussen Ga”R de 
biena en Za”T de biena. Daarom ontstaat de wereld Nekoediem, die is Z”A van het gehele 
Heelal en de partsoef M“A, als gevolg van een zievoeg in niekvej ejnajem de ejnajem, dus 
het scherm staat op de grens tussen Ga”R en Za”T de Chochma van de gemeenschappelijke 
rosj. Deze zievoeg vond plaats op de resjiemot beth/alef met een aanvullende informatie over 
de Ts”B, dat men de ontvangende vaten nu niet mag gebruiken. Daarom bestaan de 
partsoefiem thans, a.h.w., slechts uit twee en een half sfirot. Vervolgens, na het breken van de 
vaten, bevindt het scherm zich in niekvej ejnajem van de Kether van de gemeenschappelijke 
rosj, dat “metsach” heet.  Juist daar doet zich een zievoeg voor op de resjiemot alef/sjoresj, 
die de wereld Atsieloet voortbrengt, die wereld heet ook de wereld Vroediem, of M”A 
Chadasj (nieuwe). Waarom heet de wereld Atsieloet M”A Chadasj zullen wij later spreken. 
Deze wereld Atsieloet corrigeert de verbroken keliem, doet de ziel van de Adam haRiesjon 
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geboren zijn, dus de ziel die neerdaalt tot het meest lage punt en pas dan een echte Schepping 
wordt. Dat komt, omdat thans zij maximaal van de Schepper verwijderd is en ontvangt een 
mogelijkheid om zich te corrigeren en tot de Schepper wederom op te stijgen. Men dient een 
algemeen begrip te hebben omtrent de wereld Atsieloet, die het beheer voert over alles en 
alles hangt van hem af. Dat is het systeem, waar de schepping onophoudelijk mee verbonden 
is. Als gevolg van de correctie, die geleidelijk wordt berekt, stijgen wij langs 6000 traptreden 
naar de wereld Atsieloet op (ook wel jaren genoemd – vert.). En verder verlopen al de 7e, 8e, 
9e en 10e duizend jaren, die slechts voor degene toegankelijk zijn, wie op het niveau van de 
Uiteindelijke Correctie (Gmar Tiekon) is opgestegen (wij noemen het verkort “eindcorrectie” 
- vert.). 
 
De vierde partsoef van de wereld A”K heet M”A, hij ontstaat als gevolg van een zievoeg van 
de bchiena alef, zijn 10 sfirot hebben het niveau Z”A, en hij bekleedt zich op de Galgalta van 
de taboer en eronder, daar, waar Nekoedot de Sa”G zijn verspreid. De partsoef M”A beschikt 
over het inwendige deel, welk heet M”A en Bo”N van de wereld Nekoediem, alsmede het 
uitwendige – de wereld Nekoediem, welk bekleedt zich op het inwendige. In deze plaats vond 
de vereniging plaats van de malchoet met de biena, dus de Ts”B, de katnoet, de gadloet, het 
stijgen van Ma”N, het verschijnen van de sfirat dalet, die bijdraagt aan de zievoeg van 
chochma en biena paniem be paniem, het breken van keliem – al deze vond plaats in de vierde 
partsoef, de partsoef M”A, of te wel, de wereld Nekoediem. 
 
De partsoef M”A, die ontstond uit de Sa”G op de aviejoet beth/alef, behoort tot de Ts”A en is 
inwendige ten opzicht van de M”A, die ontstond uit Nekoedot de Sa”G en behoort tot de 
Ts”B en die partsoef zich onder de taboer bevindt. Al dit proces beschouwen wij als 
oorzakelijk, maar in feite is het geen proces, doch een bestaand en onbewegelijk plaatje. In 
elke partsoef zijn er taamiem, nekoedot, tagien en otiejot. De processen, die in Nekoedot de 
Sa”G plaatsvinden zijn: het afdalen onder de taboer en de vermenging met NeHJ”M de 
Galgalta, de Ts”B, op de resjiemo waarvan ontstaat de wereld Nekoediem in katnoet en 
gadloet, het breken van de vaten. Al dat kan men rekenen tot Nekoedot de Sa”G en tot één 
van de delen van de partsoef Sa”G. De gematria Sa”G bestaat uit joed-kej-vav-kej (houdt 
steeds in de gedachte dat in alle facetten, waarbij de vier-letterige Naam van de Schepper 
behandeld wordt, spreekt men uit én schrijft men op “kej”in plaats van “hej”- vert.), maar de 
vulling, dus het licht, welk zich in de keliem chochma, biena, Z”A en malchoet bevindt geeft 
ons het getal 63. De vulling van de letter vav (vav-alef-vav), bevat in zich de letter alef, dat 
wijst op de Ts”B en partsoefiem Nekoediem en achterop volgende letter “kej” bevat in zich 
wederom de letter joed, en niet alef, dat wijst op de gadloet van de Nekoediem. Daarom 
behandelen wij de wereld Nekoediem niet afzonderlijk als zijnde een wereld. Waarom zeggen 
wij dan niet, dat de Sa”G verbraak? Omdat op de Sa”G deze veranderingen geen invloed 
hebben, daar hij zich onder de taboer bevindt, en alles wat zich voordeed behoort tot zijn 
uitwendige partsoefiem (heb. partsoefej saarot), die zich op hem bekleden. De partsoefej 
saarot (heb. samenstelling, of te wel, smiechoet: de mannelijke mv. partsoefiem wordt 
“partsoefej”. Het woord saarot – haren, - vert.) worden uitvoerig behandeld in het 13e deel van 
de “TES” (afk. “Talmoed Esser haSfirot”, het belangrijkste eigentijdse monumentale werk, 
dat de wetenschap Kabbala uiteenzet – vert.), met als praktijkgeval de partsoef Ariech Anpien 
van de wereld Atsieloet. De eerste verspreiding van het licht van boven naar beneden van pe 
de rosj tot de taboer op de aviejoet dalet heet taamiem, en vervolgens komen de volgende 
partsoefiem-nekoedot op de giemel de dalet, beth de dalet, alef de dalet en sjoresj de dalet, 
maar wij noemen ze niet bij naam boven de taboer in de wereld A”K. Maar onder de taboer in 
de wereld Nekoediem noemen wij hen sfirat daat en melech daat, melech chessed, melech 
gvoera en melech van het bovenste derde van tieferet. Daarbij verspreidt de partsoef, die op 
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de aviejoet sjoresj is ontstaan, zich niet in goef en daarom wordt hij niet in acht genomen, en 
heet geen melech. Wanneer zien wij, dat goef invloed uitoefent op rosj? Bij het stijgen van 
Ma”N, die dwingt Abba ve Iema zich paniem be paniem om te keren en een zievoeg op het 
licht chochma te maken ter overbrenging naar de lageren.  Zulk verzoek van Z”A tot Abba ve 
Iema vormt in hen een toestand, die heet sfirat daat. Bij het breken van de keliem zulke wens 
in Abba ve Iema verdwijnt, en zij ophouden met de zievoeg te maken. Een lagere bij zijn 
wending tot een hogere verandert zijn het bestuur (dus de wijze waarmee een lagere bestuurd 
wordt – vert.). Wanneer wij zullen zeer sterk wensen om onze toestand beneden te 
veranderen, dienen wij een Ma”N tot een hogere op te laten stijgen en van boven een correctie 
te ontvangen. 
 
113)Vijf niveaus van aviejoet, die het scherm heeft, heten naar de naam van de sfirot in het 
hoofd: Galgalga ve Ejnajem en Acha”P. Op de aviejoet van de bchiena dalet, die heet pe, 
kwam de eerste partsoef van de wereld A”K uit. Op de aviejoet de bchiena giemel, die heet 
chotem, kwam de partsoef A”B de A”K uit. Op de aviejoet de bchiena beth, die heet ozen, 
kwam Sa”G uit. Aviejoet de bchiena alef heet niekvej ejnajem, en op hem  kwam de partsoef 
M”A en de wereld Nekoediem uit. En op de aviejoet de bchiena sjoresj, of te wel, metsach, 
kwam M”A Chadasj, of te wel, de wereld van Correctie, of te wel, de wereld Atsieloet. 
Atsieloet draagt zijn naam, in tegenstelling tot alle andere partsoefiem, niet naar de aviejoet, 
doch naar de hietlabsjoet alef, die in de wereld Atsieloet een geweldige rol speelt. Daarom 
heet Atsieloet niet Bo”N, maar M”A Chadasj.  
 
Zegt ons het verschijnen van M”A Chadasj dan niet, dat de gehele weg van de Malchoet van 
de Oneindige wereld tot nu toe gebrekkig (let. verdorven – vert.) was? In het geestelijke 
bestaat  geen begrip “fout”. De gehele weg – dat zijn de stadia van het ontstaan van de echte 
wens. Elke de meest kleine traptrede overeenkomt met het gehele Heelal, dus met de gehele 
werkelijkheid. Maar op lagere traptreden vindt dat in de meest grove vorm plaats, terwijl op 
hogere traptreden – in de meest open, doordachte en grondig geanalyseerde vorm. En dit 
verschil geeft alle kracht, alle smaak aan de waarneming van de Schepper. Op alle traptreden 
is NaRaNCha”J voorhanden, dus allen zien één en hetzelfde plaatje, maar ieder begrijpt het 
op alle traptreden anders. Om precies te zijn, elke traptrede draagt in zichzelf steeds diepere 
bevatting, die verstrekt ook grotere informatie. Deze waarnemingen is onmogelijk met 
woorden van onze wereld weer te geven. Een lagere traptrede kan een hogere niet begrijpen. 
 
114)Men dient te begrijpen, waarom heten de drie eerste traptreden van de wereld A”K 
partsoefiem, en niet werelden, en waarom heet de vierde traptrede van de wereld A”K wereld 
Nekoediem, en de vijfde traptrede heet wereld Atsieloet. 
 
De drie eerste traptreden van de wereld A”K, die heten Galgalta, A”B en Sa”G, zijn de 
traptreden kether, chochma en biena. Waarom heet de 4e partsoef, terwijl hij slechts de 
partsoef Z”A met de aviejoet alef is, “Wereld Nekoediem”, en de vijfde partsoef, terwijl hij 
slechts de aviejoet sjoresj is, “Wereld Atsieloet”? Het punt – dat is het licht malchoet in de 
klie kether. De taak van de schepping is om dit punt te verbreden tot de voltallige 
uitgecorrigeerde partsoef Adam haRiesjon. De voorbereidingsfasen zijn:  
 

1. Uiterlijk lichaam – gelijk onze bouwstof (heb. chómer) "het stof des aarde", dus de 
wens zich te bevredigen.  

2. Het bereiken van het niveau “nefesj-roeach” in de werelden Jetsiera en Asieja, en 
vervolgens het bereiken van het niveau “nesjama” in de wereld Brieja. 
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3. Het bereiken, in overeenkomst met de niveaus van het stijgen, van de traptreden 
“nefesj-roeach-nesjama” in de wereld Atsieloet. 

4. Als gevolg van de zondiging, valt de malchoet uit de wereld Atsieloet in de werelden 
BieJ”A en verkrijgt de eigenschappen van “stof der aarde”, dus verliest alles, wat zij 
verwierf door zich in de wereld Atsieloet de bevinden, en er blijft in haar slechts het 
punt van kether over. 

5. De ziel verdeelde zich na de verbrokkeling in 600000 scherven, waaruit onze zielen 
zijn namelijk gevormd. 

6. Derhalve, vormde zich de bchiena dalet, dus Adam haRiesjon, om de correctie van de 
intentie aan te vangen. 

 
115)Men dient te weten, waarin ligt het verschil tussen een partsoef en een wereld. Partsoef is 
een traptrede, die bestaat uit 10 sfirot, die ontstaan als gevolg van een zievoeg met een scherm 
van een goef van een hogere partsoef na het verzwakken van een masach en zijn vereniging 
met een masach pe de rosj van een hogere, wanneer na zijn uitkomen van het hoofd van een 
hogere hij zelf verspreidt zich in rosj , toch, sof en hij beschikt over 5 traptreden één onder de 
andere, die heten taamiem en nekoedot. Maar zijn naam verkrijgt hij slechts naar de naam van 
de taamiem, die in hem zijn. Volgens dit principe ontstonden drie eerste partsoefiem van de 
wereld A”K: Galgalta, A”B, Sa”G, en zij kregen hun namen naar hun eigen taamiem: kether, 
chochma, biena. Wat betreft de werelden, bevat elke volgende ervan in zich alles, wat in de 
voorafgaande was, gelijk datgene, wat op een stempel staat wordt op een afdruk 
afgestempeld.  
 
De gehele Thora heet de namen van de Schepper, dus telkens, wanneer de mens op een 
bepaalde traptrede opstijgt en vult zich op die traptrede met een bepaald soort licht, 
gewaarwordt hij deze traptrede en geeft hem een overeenkomende benaming, die ook hij zelf 
verkrijgt. Een scherm en or chozer heten “mieloej”, dus vulling, omdat van hem (van deze 
vulling – vert.) hangt af het licht, welk een vat vult. 
  
116)Zoals reeds is gezegd, heten de partsoefiem van de wereld A”K: Galgalta, A”B, Sa”G één 
wereld A”K, zij ontstonden volgens de Ts”A. Echter de 4e partsoef, waarin de Ts”B 
plaatsvond, heet een wereld, omdat Nekoedot de Sa”G tijdens hun afdaling onder de taboer 
verkregen aanvullende resjiemot dalet/giemel. En tijdens de gadloet keerde de bchiena dalet 
op de plaats in pe de rosj, daar kwam de traptrede kether uit, die gelijkenis vertoont met de 
eerste partsoef van de wereld A”K. Vervolgens spreidde hij zich in rosj, toch, sof uit; taamiem 
en nekoedot. Daarna ontstaat de partsoef beth met het niveau chochma, die heet IesjSoe”T en 
die gelijkt op de partsoef A”B van de wereld A”K. En vervolgens ontstond de derde partsoef 
van de wereld Nekoediem. Alle drie partsoefiem staan één boven de andere, in elke ervan zijn 
er taamiem en nekoedot en al datgene, wat in de drie partsoefiem van de wereld A”K 
aanwezig is. Daarom wordt de wereld Nekoediem, als het ware, als een afdruk beschouwd, 
een afgietsel van de wereld a”K en draagt de naam wereld. Maar presiezer is de drie 
partsoefiem van de wereld Nekoediem te benoemen niet Galgalta, A”B, Sa”G, doch A”B, 
Sa”G en M”A, omdat Nekoedot de Sa”G ontvingen van NeHJ”M de Galgalta slechts 
dalet/giemel, en niet dalet/dalet, die bevat slechts de Galgalta zelf vóór het begin van het 
uitstoten van het licht. Daarom overeenkomt de eerste partsoef van de wereld Nekoediem (en 
de wereld Nekoediem nam deze resjiemot van Nekoedot de Sa”G over en zal ze later verder, 
in de wereld Atsieloet, overbrengen) met de A”B (met de resjiemot dalet/giemel, en niet 
dalet/dalet). 
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117)Wij hebben ons opgehelderd, dat de wereld Nekoediem een afdruk is van de wereld A”K. 
Naar hetzelfde principe ontstond de vijfde partsoef van de wereld A”K, dus de Nieuwe M”A, 
die als een volledige kopie van de wereld Nekoediem geacht wordt in die zin, dat alle 
bchienot, die in de wereld Nekoediem na het breken en aldaar geannuleerd te zijn gebruikt 
werden, waren allemaal hersteld en vernieuwd in de M”A Chadasj (= de Nieuwe M”A – 
vert.). Deze wereld heet ook een zelfstandige wereld en draagt een naam de wereld Atsieloet. 
Hij bevindt zich volledig tussen de parsa, die zich na de Ts”B gevormd werd, en de taboer in, 
en heet tevens de wereld van Correctie. Na het breken en verdwijnen van de wereld 
Nekoediem, vormde zich de wereld Atsieloet uit dezelfde verbroken bchienot, en op die 
manier ontvangt de wereld Nekoediem een correctie middels de M”A Chadasj, waar bijeen 
worden gebracht en in Ga”R terug worden gekeerd alle ACha”Pen, die in goef van Abba ve 
Iema en IesjSoe”T vielen, alsmede alle paniem en achoraim van alle Za”T, die in de BieJ”A 
vielen en doodgingen, worden thans terugekeerd en in de Atsieloet omhooggebracht middels 
de M”A Chadasj. 
 
De taboer – dat is een denkbeeldige lijn, waarboven men licht chochma kan ontvangen, en 
onder deze lijn niet, zolang er geen scherm is. De parsa – da ts ook een denkbeeldige lijn, 
waarboven zich de gevende vaten bevinden, dus G”E, die geen or chochma nodig hebben, en 
waaronder zich de vaten van ontvangst nestelen, aan die is het verboden or chochma te 
ontvangen. De wereld Atsieloet bevindt zich tussen de taboer van de Galgalta en de parsa in 
en maakt een dienst uit als de wereld van Correctie, in haar is or chochma aanwezig. Hoe kan 
het zijn? Zij tilt de gevallen vaten van ontvangst op en sluit ze tot de gevende vaten aan, 
waardoor zij hun met het licht chochma vult. Deze handeling vindt geleidelijk plaats. 
Wanneer de ACha”Pen van alle traptreden in de wereld Atsieloet zullen hebben opgestegen, 
dan zal dat Gmar Tiekoen, of te wel, de 7e duizend jaren, heten. Vervolgens bestaan nog de 
8e, 9e, en de 10e duizend jaren, wanneer ACHa”Pen beginnen  zich ook onder de parsa te 
vullen. Wanneer de wereld Atsieloet de ACHa”P op de plaats van de wereld Brieja zal doen 
afdalen, dan zal dat de 8e duizend jaren zijn; op de plaats van de wereld Jetsiera – de 9e; op de 
plaats van de wereld Asieja – de 10e duizend jaren. Dan zullen absoluut alle vaten met het 
licht gevuld worden in overeenstemming met het Scheppingsplan. Maar Gmar Tiekoen – dat 
zijn 6000 traptreden, al datgene, wat wij zelf kunnen corrigeren, en de verdere correctie 
verloopt middels het licht van de Masjieach. 
 
118)Elke lagere partsoef keert terug en vult de vaten van een hogere na het uitstorten ervan 
van het licht. Wanneer het licht uit het lichaam van de eerste partsoef van de wereld A”K 
verdween als gevolg van het verzwakken van het scherm, verkreeg het scherm een nieuwe 
zievoeg op het niveau A”B, en vervolgens keerde terug en vulde de lege vaten van het 
lichaam van de hogere partsoef. Na het verdwijnen van het licht uit het lichaam van de 
partsoef A”B als gevolg van het verzwakken van het scherm, verkreeg het scherm een nieuwe 
zievoeg op het niveau Sa”G, die terugkeerde en vulde de lege vaten van de partsoef A”B. En 
na het uitstorten van het licht uit de Sa”G als gevolg van het verzwakken van het scherm vindt 
een nieuwe zievoeg plaats op het niveau M”A, die kwam uit niekvej ejnajem uit en vulde de 
lege vaten van de Sa”G. Op dergelijke manier na het uitstorten van het licht uit de wereld 
Nekoediem wegens de annulering van achoraim en het breken van de vaten, verkreeg de 
masach een nieuwe zievoeg op het niveau M”A, die kwam uit de metsach van de partsoef 
Sa”G de A”K en vulde de lege vaten van de wereld Nekoediem, die werden verbroken en 
geannuleerd. 
 
Wij bestudeerde altijd het verspreiden van boven naar beneden. De Schepper schiep de enige 
Schepping – de Malchoet van de Oneindige wereld. Zij vertegenwoordigt alle eenheid der 
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wensen, dus de vaten en alle genietingen, dus het licht. Alles, wat zich later voordoet, dat zijn 
verschillende intenties, die malchoet aanneemt, om zich te vullen. Wij leren, dat de malchoet 
begint zich geleidelijk van de Schepper te verwijderen, om van Hem volkomen onafhankelijk 
te worden. De malchoet houdt op de Schepper te waarnemen, zij verruwt zich daarbij, 
verandert haar eigenschappen naar egoïstische, wordt aan de Schepper tegenovergesteld, 
waarbij zij zich van Hem maximaal verwijdert. Wanneer het evolutieproces zijn laagst niveau 
bereikt, wordt de Schepping gereedt voor het begin van een omgekeerd proces, dus een 
geleidelijke toenadering tot de Schepper. Elke bovenstaande partsoef is volmaakter, heeft een 
sterker scherm, is dichterbij tot de Schepper naar de eigenschappen. Hoe komt het dan, dat 
elke volgende partsoef vult een voorafgaande met het licht, hij is immers zwakker en is een 
voortbrengsel van een voorafgaande? Maar hij vult een voorafgaande partsoef daarmee, dat 
hij voor alles eist zelf gevuld te worden. Wanneer de partsoef Galgalta zich geheel van het 
licht bevrijdt, verenigt zijn scherm de goef zich met het scherm de rosj en het laatste niveau 
van de aviejoet gaat verloren, dan wordt een nieuwe partsoef voortgebracht, die eist van de 
voorafgaande kracht, om zich te vullen. Om zulk licht te ontvangen, dient de voorafgaande 
partsoef een zievoeg dehakaa met het licht van de Oneindige wereld te maken, dit licht één 
traptrede lager dan zijn eigen traptrede te verlagen en hem aan de volgende door te geven. De 
volgende partsoef gewaarwordt dit licht in het hoofd en neemt  hem waar als zijnde licht van 
de Oneindige wereld. Zo, bijvoorbeeld, de malchoet van de wereld Asieja in haar hoofd het 
licht ziet, dat in 125 maal verkleind is, maar gewaarwordt hem als zijnde het licht van de 
Oneindige wereld, hoewel het alle 125 traptreden der verzwakking doorliep, maar door haar 
wordt het als de Oneindigheid die door niets beperkt is, gewaarword. En het vullen van de 
vooafgaande parsoef vindt plaats via de wens van de volgende partsoef om van de 
voorafgaande met het licht gevuld te worden. Wanneer de SA”G verzoekt de A”B hem met 
het licht te vullen, heeft de laatste hem niets te geven, hij richt zich tot de Galgalta, aan die 
Galgalta niets overblijft, dan zich met een dergelijk verzoek tot de Malchoet van de Oneindige 
wereld te wenden. Waarom? Wij zeggen, dat in rosj van de Galgalta al het licht aanwezig is. 
Het is inderdaad zo, maar thans dient zij aan de Sa”G met hem overeenkomend licht, dus het 
licht Biena, te geven. Daarom wendt de Galgalta zich tot de Malchoet van de Oneindige 
wereld, om precies te zijn, tot haar bchiena beth, die met het licht biena overeenkomt, welk 
licht zij eerst via de biena van de Galgalta door laat lopen, vervolgens via de biena van de 
A”B en pas daarna in rosj van de Sa”G. 
 
Er zijn in totaal 5 partsoefiem en 5 lichten. En elk licht een partsoef ontvangt overeenkomstig 
uit de Malchoet van de Oneindige wereld, om precies te zijn, van haar bepaalde sfira. Elke 
biena van elke partsoef en elke wereld kan het licht biena ontvangen slechts via bienot van 
alle werelden en alle partsoefiem, die aan haar voorafgingen. En andere sfirot – kether, 
chochma, Z”A en malchoet – ontvangen het licht door het zich insluiten in de wensen van de 
verzoekende. Een volgende partsoef vult een voorafgaande met wensen-vaten aan, en een 
vooafgaande partsoef vult deze wensen met een licht. Een lagere wendt zich altijd tot een 
hogere, waaruit hij ontstond. De partsoef A”B werd van de chochma de Galgalta 
voortgebracht, hij heeft een verband met de Galgalta slechts via chochma. De Galgalta richt 
zich tot de sfira chochma van de Malchoet van de Oneindige wereld, ontvangt het licht 
chochma, doch kan de Galgalta deze bewuste chochma niet aan de A”B doorgeven, maar 
dient haar binnen zichzelf te omvormen in een chochma, die voor de partsoef A”B is geschikt, 
en pas dan geeft deze aan hem door. Het meest kleine, maar echte verzoek van de kleinste der 
partsoefiem, vult met licht alle werelden tot aan de Galgalta toe. Bovendien, hoe hoger een 
partsoef, des te groter licht hij erbij ontvangt. Zo herleeft door het stijgen van Ma”N de Boom 
des Levens, waarbij hij zich met  licht vult.   
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119)Echter, er is een groot verschil in de M”A Chadasj, die de wereld Atsieloet heet daarin, 
dat hij, door een partsoef te zijn die na de wereld Nekoediem volgt, al zijn vaten beïnvloedt en 
ze corrigeert, terwijl in voorgaande partsoefiem kon elke lagere niet op vaten van goef van 
hogere invloed uitoefenen, hoewel hij toch vulde hen met zijn traptrede. En deze verandering 
vond in M”A plaats daarom, omdat in de wereld Nekoediem mengde de kracht van de 
malchoet, die de aanvoer van licht beperkte, zich in de ACha”P van de Za”T, dat leidde tot 
het verloren gaan van het scherm, het breken van de vaten, hun doodgaan en het vallen in de 
BieJ”A. In de vorige partsoefiem echter was helemaal geen schending  van vaten tijdens het 
uitstorten van het licht, welk uitstorten had uitsluitend te maken met het verzwakken van het 
scherm en zijn stijgen in rosj van de partsoef. Echter hier, in de wereld Nekoediem, vond een 
schending van vaten plaats, en hun voortbestaan hangt thans slechts van de wereld Atsieloet 
af, waarin een kracht aanwezig is om ze te corrigeren en omhoog te brengen. Daarom wordt 
de wereld Atsieloet als een nieuwe geacht en wordt beoordeeld als zijnde invloed uitoefende, 
gevende (zachar – mannelijk beginsel – vert.) ten opzicht van de vaten van de wereld 
Nekoediem, die zijn ten opzicht van hem als nekeva (vrouwelijk beginsel – vert.). Derhalve 
veranderen zij de naam van Nekoediem, die ook M”A naar de aviejoet is, in die van Bo”N, 
dus zij worden lagere ten opzicht van de M”A Chadasj. 
 
De wereld Nekoediem kwam op de masach uit, die in niekvej ejnajem van de ejnajem (biena 
de chochma) stond, en de wereld Atsieloet kwam op het schem uit, welk stond in niekvej 
ejnajem van de metsach (biena de kether) van rosj de Sa”G. De wereld Nekoediem had M”A 
moeten zijn, en de wereld Atsieloet – Bo”N, maar wegens het breken van de vaten wordt alles 
omgekeerd, t.w. de wereld Atsieloet wordt M”A, en de verbroken vaten van de wereld 
Nekoediem, die hij bij zich aansluit – Bo”N.   
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Vijf partsoefiem van de wereld Atsieloet. М"А en 
Bo"N in elke partsoef. 

 
 

Pagina 120 t/m 133 
 
 
120)Enfin, de M”A Chadasj, veranderde in een zelfstandige wereld eveneens zo, als de 
wereld Nekoediem. 
In de wereld A”K kwam elke volgende partsoef op één paar resjiemot uit (bijvoorbeeld, 
dalet/dalet e.d.). Zoals reeds is gezegd, verkregen Nekoedot de Sa”G onder de taboer ook nog 
de resjiemot dalet/giemel van NeHJ”M de Galgalta in aanvulling op de resjiemot, waarop 
deze partsoef is ontstaan. Derhalve, onder de taboer zijn er twee typen resjiemot: beth de 
hietlabsjoet en alef de aviejoet (2,1) én dalet de hietlabsjoet, giemel de aviejoet (4,3). Op het 
eerste kwam de wereld Nekoediem in katnoet uit, en op het tweede begon een heel reeks 
partsoefiem uit te komen, dat gelijkt op de A”B - Sa”G. De wereld Atsieloet kwam op alef de 
hietlabsjoet, sjoresj de aviejoet (1,0), maar zij behoudt de resjiemo dalet-giemel (4,3). Daarom 
ontstaat er in de masach, die ook in rosj de Sa”G opstijgt, tevens de tweede wens: het licht 
van dalet-giemel te ontvangen. Daarom komt ook de wereld Atsieloet aanvankelijk in katnoet 
uit, evenwel als de wereld Nekoediem, en vervolgens wenst in de gadloet over te gaan. 
 
Het schijnen van Zo”N van de A”K via de taboer en jessod in de Ga”R van de wereld 
Nekoediem keerde de malchoet uit de biena op haar plaats van niekvej ejnajem in pe. Zo 
ontstonden alle traptreden van de wereld Nekoediem in gadloet, doch vervolgens, zoals wij 
weten, werden zij geannuleerd, dus werden verbroken en het licht ervan verdween. De Ts”B 
keerde op zijn plaats, de bchiena dalet verenigde zich met de masach. 
 
De toestand van gadloet, die zich in de wereld Nekoediem voordeed, vond tevens plaats in de 
wereld Atsieloet, maar naar de wetten, die voorkwámen in hem het breken van de vaten. 
 
121)En daarom besturen ook in de M”A Chadasj (die van de metsach uitkwam) ook twee 
krachten, evenwel als in de wereld Nekoediem: katnoet en gadloet, dus aanvankelijk de 
katnoet op de hietlabsjoet alef – Z”A, die heet ChaGa”T. En de malchoet (sjoresj) de aviejoet 
heet NeH”J vanwege het verschijnen in haar van “drie lijnen”: de rechte lijn – netsach, de 
linkse lijn – hod en de middelste – jessod. Maar aangezien in de bchiena alef slechts de 
bchienat hietlabsjoet zonder aviejoet is, beschikt zij niet over keliem. Daarom gebruikt de 
traptrede ChaGa”T, daar hij geen eigen keliem heeft, de keliem van NeH”J. Zulke partsoef 
heet oebar (embryo). Vervolgens groeit hij tot alef de aviejoet en heet katan, en wanneer hij 
tot giemel de aviejoet zal opgroeien, zal hij gadloet ontvangen. 
 
In de wereld Nekoediem waren slechts twee toestanden: katnoet en gadloet, en in de wereld 
Atsieloet – drie. In de wereld A”K werd direct gadloet voortgebracht. De wereld Nekoediem 
heet Z”A, of te wel, ChaGa”T, en de wereld Atsieloet heet eerst oebar, of te wel, NeH”J, 
vervolgens heet katan – Z”A, of te wel, ChaGa”T-NeH”J, en in gadloet heet hij ChaBa”D-
ChaGa”T-NeH”J, de aviejoet beth-giemel-dalet. Wanneer de partsoef in de staat oebar 
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ontstaat, dan heeft hij aviejoet de sjoresj, dus het vat kether en het licht nefesj en roeach. Er 
rijst een vraag, waar bevindt zich dan or roeach?  Nu blijkt, dat het samen met or nefesj is. 
Maar binnen de oebar verhult zicn een echte malchoet, omdat daar bevindt zich nog de 
resjiemo dalet-giemel, waarop geen zievoeg was. Verder, ontvangt de oebar in de toestand 
aviejoet de sjoresj het licht uit de voorafgaande partsoef en groeit tot de aviejoet de alef, en 
het scherm daalt vanuit metsach in niekvej ejnajem (de ejnajem) af. In deze staat heet de 
partsoef katan. Indien het scherm lager zal afdalen, dan zal de partsoef in gadloet zijn, 
waardoor het geleidelijk het niveau van de aviejoet beth tot de aviejoet giemel  zal doorlopen 
en vervolgens tot de aviejoet dalet. Wanneer een partsoef ontstaat, betekent het, dat een 
scherm ontstaat en niets meer. De wensen zijn door de Schepper geschapen, het licht was nog 
vóór de wensen, maar thans wordt slechts de intentie gevormd om omwille van de Naam van 
de Schepper te ontvangen.  Een scherm – dat is een inversie van datgene, wat ik kan doen met 
een genieting, die men kan waarnemen. De gehele ladder van ons tot de Schepper is 
gegradueerd volgens de schermen – van nul percent van het scherm op de meest lage traptrede 
tot 100 percent van het scherm op de meest hoge traptrede. Een partsoef – dat is een mate van 
een reaktie van het scherm op het hoge licht. Bij zijn ontstaan daalt een partsoef volgens zijn 
scherm terstond op zijn plaats af.  In de Ts”B bij alle toestanden van de partsoef vanaf sjoresj 
tot dalet, wordt slechts gebruik gemaakt van G”E, d,i, gevende vaten. 
 
122)Na het ontstaan van de partsoef in katnoet, doet hij de tweede keer Ma”N stijgen in rosj 
de Sa”G en heet ieboer beth (het tweede ontstaan). Daar verkrijgt hij mochien, dus licht A”B-
Sa”G van de wereld A”K, en dan daalt de bchiena dalet uit niekvej ejnajem op zijn plaats af in 
pe de ros. Daar doet zich een zievoeg voor op de bchienat dalet, en komen 10 sfirot van de 
traptrede kether uit. De vaten ACha”P stijgen op hun plaats in rosj op. Op die manier wordt de 
partsoef tot 10 sfirot, dus vaten en lichten, aangevuld. Zulk licht heet mochien van de gadloet 
van de partsoef. Zo verkregen wij de eerste partsoef van de wereld Atsieloet, die heet partsoef 
de kether, of te wel, Atiek de Atsieloet. 
 
De eerste partsoef van de wereld Atsieloet heet Atiek van het woord “neetak”, dus geïsoleerd 
van andere onderstaande partsoefiem. Hij dient als bemiddelaar tussen de werelden A”K en 
Atsieloet. Hij werkt naar de wetten van de Ts”B, maar kleedt zich in een gewaad in de vorm 
van “saarot” (let. haren, dus uitwendige partsoefiem), welk gewaad was reeds in rosj de Sa”G, 
en uit zich aan de andere partsoefiem als een partsoef, die met de wetten van de Ts”B 
overeenkomt. De Atiek bevindt zich ten opzicht van de Galgalta op de traptrede chochma, 
omdat hij op de resjiemot dalet-giemel uitkomt, wat met de partsoef A”B overeenkomt, die is 
chochma ten opzicht van de Galgalta. Maar ten opzicht van de wereld Atsieloet is hij de eerste 
partsoef met het niveau kether en hij opent met zich een heel netwerk partsoefiem van de 
wereld Atsieloet, voor wie hij de gevende zal zijn. Maar in feite is niet de Atiek, die kether 
van de wereld Atsieloet is, en die Atiek dermate versluierd en geïsoleerd is, dat hij praktisch 
met niemand in staat is om contact te hebben. Hij dracht zijn functies aan de tweede partsoef 
van de wereld Atsieloet over, dus de Ariech Anpien, die is dan in feite de kether en die al het 
werk ter correctie van de vaten verricht. Over de wereld Atsieloet vertellen 4 uit 6 delen van 
de “Talmoed Esser haSfirot”. Van hem gaat al het hoge bestuur uit, dus de verbondenheid van 
de zielen met de Schepper. Over de Atiek  wordt daar nauwelijks iets gezegd, omdat hij heeft, 
a.h.w., met de wereld Atsieloet niets te maken. In feite, begint de wereld Atsieloet met de 
Ariech Anpien, die voor alle andere partsoefiem een rol vervuld, die analoog is aan de 
Galgalta van de wereld A”K. Ook op hem bekleden zich alle andere partsoefiem van de 
wereld Atsieloet. 
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123)Je weet al, dat na het breken van de vaten, vielen alle Acha”Pen wederom van hun 
traptrede op de onderstaande traptrede. De ACha”P van de kether de Nekoediem bevindt zich 
thans op de traptrede van de G”E van de Chochma. De ACha”P van de traptrede Chochma – 
op het niveau van de G”E van de Biena e.d. En nu, tijdens ieboer beth, dus de gadloet van de 
partsoef Atiek, stegen zijn ACha”P samen met de G”E van de traptrede Chochma op en 
corrigeerden zich samen. De G”E van de Chochma ontving de bchienat (hier: aspect – vert.) 
ieboer alef. 
 
Wanneer een partsoef in katnoet ontstaat, zijn zijn ACha”P niet betrokken bij het ontvangen 
van het licht en bevinden zich binnen de G”E van een lagere traptrede. Wanneer een hogere 
partsoef zijn ACha”P begint omhoog te brengen en ze met licht te vullen, dan stijgen met hen 
tegelijkertijd tevens de resjiemot G”E van een lagere partsoef op, die partsoef nog niet 
voortgebracht is en voor wie ACha”P van een hogere partsoef een plaats van het ontstaan is. 
Een hogere partsoef zelf doorloopt een ieboer beth, en G”E van een lagere partsoef doorlopen 
ieboer alef. Derhalve, het vallen van elke Acha “P op één traptrede lager gaf een mogelijkheid 
om samen met hun (dat van ACha”P) stijgen op hun eigen traptrede, tevens omhoogbrengen 
en laten corrigeren ook G”E van een lagere traptrede. Dus om samen met het ontvangen van 
een ieboer beth door een hogere partsoef, een ieboer alef ten behoeve van G”E van een lagere 
te ontvangen. Na het breken van de vaten van de wereld Nekoediem bleven egoïstische 
wensen zonder scherm over, dus resjiemot. Zichzelf uit deze toestand eruit te halen kunnen zij 
niet. Slechts dankzij het feit, dat in alle gevallen ACha”P zich resjiemot G”E van een 
volgende partsoef bevinden, kan men bij het stijgen en een correctie van ACha”P ook G”E 
van een lagere corrigeren. Hierin is besloten de wonderbaarlijkheid van de Ts”B en het breken 
van de vaten.  
 
124)Nadat de G”E van de chochma toestanden ieboer en jenieka (ieboer alef, katnoet) hebben 
doorgelopen, gaat de chochma over in de toestand ieboer beth ter verkrijging van mochien de 
gadloet. Vervolgens daalde de bchiena giemel in pe de rosj af, en als gevolg van de zievoeg 
op hem (op de bchiena giemel – vert.) ontstonden alle 10 sfirot van het niveau chochma, dus 
haar ACHa”P stegen op en vulde deze traptrede aan. Zo verscheen de gadloet van de tweede 
partsoef van de wereld Atsieloet, die heet Ariech Anpien. 
 
De overgang in gadloet deed zich middels het licht A”B-Sa”G, welk een mogelijkheid gaf om 
een scherm te verkrijgen en te beginnen werken met de vaten van ontvangst – ACha”P. De 
Ariech Anpien betekent lang gezicht. De chochma symboliseert het gezicht. “Lang” – 
betekent, dat in de partsoef Ariech Anpien veel licht chochma aanwezig is, in tegenstelling tot 
de Zeir Anpien (“klein gezicht”), waar slechts een weinig licht chochma is. Wanneer de 
Schepping middels het licht A”B-Sa”G begint de grootheid van de Schepper te begrijpen, dan 
kan hij beginnen te werken met de vaten van ontvangst, die vroeger niet gebruikt werden.  
 
125)Samen met Acha”P van de Ariech Anpien stegen tevens ook de vaten G”E van de biena 
op en ontvingen daar de ieboer alef en jenieka. Vervolgens stegen zij in rosj van de Ariech 
Anpien voor een ieboer beth, brachten hun ACha”P omhoog  en ontvingen mochien van de 
gadloet. Daarbij begon de partsoef biena van zijn alle 10 sfirot te gebruik maken, van zowel 
de vaten, als lichten. Deze derde partsoef van de wereld Atsieloet heet Abba ve Iema en 
IesjSoe”T, waar Abba ve Iema – dat is Ga”R de biena, en IesjSoe”T – dat is Za”T de biena. 
 
Een G”E hebben de aviejoet sjoresj en alef. Wanneer een partsoef alle stadia van het ontstaan 
van het scherm doorlopen, t.w.: alef, beth, giemel en dalet aviejoet de sjoresj, dan is dat “het 
ontstaan”. Vervolgens verschijnt een scherm van sjoresj tot dalet aviejoet de alef. Dat is een 
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toestand van jenieka en het ontstaan van een partsoef in katnoet, dus het gebruik van slechts 
G”E (aviejoet sjoresj en alef). Daarna stijgt deze partsoef (in katnoet) in rosj van een 
voorafgaande partsoef op. Dat is een stadium van de ieboer beth, het tweede “ontstaan”. 
Daarbij brengt hij zijn ACha”P omhoog en ontvangt mochien de gadloet, dus volle 10 sfirot. 
 
126)Samen met de ACha”P van de Abba ve Iema  ve (en) IesjSoe”T stegen ook G”E de Zo”N 
op en ontvingen daar de ieboer alef en jenieka. Daardoor werd de partsoef Zo”N aangevuld 
tot het niveau Va”K de Z”A en nekoeda de noekva. Zo verschenen alle 5 partsoefiem van de 
wereld M”A Chadasj, of te wel, de wereld Atsieloet in zijn minimale staat, minder waarvan 
kan het niet zijn: Atiek, Ariech Anpien, Abba ve Iema en Zo”N. De partsoef Atiek kwam op 
de traptrede kether uit, de Ariech Anpien – op de traptrede chochma, Abba ve Iema wordt 
gemeten door het niveau biena en de Zo”N – door het niveau Va”K en nekoeda, dus de Z”A 
en de malchoet. En in deze 5 traptreden kan al helemaal geen verkleining  zijn. Vóór de 
partsoefiem Atiek, Ariech Anpien en Abba ve Iema Vóór de partsoefiem Atiek, Ariech 
Anpien en Abba ve Iema geen enkele handelingen van de lagere partsoefiem kunnen tot hen 
reiken, en daarom zijn zij niet in staat hen te schenden. En wat betreft de Z”A en de noekva, 
kunnen de handelingen van de lagere, dus de zielen, slechts hun ACha”P aanraken, maar geen 
G”E, wanneer zij (G”E) de toestand gadloet bereiken. 
 
Lagere – dat zijn de zielen, die zich in ACha”P de Zo”N van de wereld Atsieloet bevinden. 
Zij zelf kunnen zich niet gecorrigeerd krijgen, maar zij kunnen Ma”N omhoog in de Zo”N de 
Atsieloet brengen, die zijn ACha”P doet stijgen, en wanneer hij (Zo”N – vert.) een zievoeg op 
hen maakt, dan brengt hij tegelijkertijd ook katnoet van een gegeven ziel voort. De taak is om 
de gebroken vaten wederom van een nieuw scherm te voorzien en geleidelijk met licht op te 
vullen. Dit werk vindt al van beneden naar boven plaats. Het begint van minder grove vaten, 
minder egoïstische en beëindigt met meer egoïstische, dus van lichte naar zware. Dit werk 
aanvangt met het ontstaan van de wereld Atsieloet. Na het breken van de vaten, stijgt het 
scherm in rosj de Sa”G op, neemt de meest heldere resjiemot en maakt op hen een zievoeg 
dehakaa, als gevolg waarvan ontstaat de eerste partsoef Atiek. Vervolgens neemt de Atiek uit 
de overige resjiemot ook de meest lichtere, en op deze zievoeg komt Ariech Anpien uit. Op de 
meest heldere resjiemot maakt de Ariech Anpien een zievoeg,  waardoor de partsoef Abba ve 
Iema uitkomt. Uit de meest heldere overige resjiemot vormt men de partsoef Zo”N. Daarna 
blijven er geen lichtere resjiemot over, waarop men een zievoeg zou kunnen voortzetten. Dus 
er worden slechts die resjiemot bij betrokken, waarop men katnoet van de wereld Atsieloet 
kan ontvangen, gelijk het geval was tijdens het vormen van de katnoet van de wereld 
Nekoediem. Deze werelden gelijken op elkaar met dat verschil, dat de wereld Atsieloet is 
zodanig opgebouwd, dat in hem al geen breking van vaten kan plaatsvinden. In de wereld 
Atsieloet zijn er eigenlijk 12 partsoefiem, waarvan elke in twee delen is verdeeld: bovenstuk 
en onderstuk, de linke en de rechte lijnen e.d. Al deze tussentijdse toestanden zijn ervoor 
gecreëerd, opdat men ACha”P maximaal gebruikt, door ze te corrigeren en de zaak niet tot het 
breken van vaten te laten komen. Hoe kan men ACha”P na het breken van vaten gebruiken, 
indien men ermee valt niet te werken? De Ts”B en de Ts”A mag men niet overtreden, maar de 
Ts”A mag men nooit overtreden, terwijl de Ts”B slechts gedurende 6000 traptrede niet. De 
gehele correctie wordt verricht bij een strikte controle door de Ts”B. Waar gaat de Ts”B over? 
Dat uit 5 wensen kan men slechts kether en chochma gebruiken, die bijna niet-egoïstisch zijn. 
Maar de resterende drie wensen: biena, Z”A en malchoet, dus ACha”P, mag men geen 
gebruikmaken wegens hun egoïstisch zijn, voor hen is er een grote wilskracht nodig, een zeer 
sterk scherm. Vanaf de Ts”B en verder, ontstaan keliem, bij die geen krachten zijn om met de 
meest egoïstische wensen te werken. Toch verdwijnen de wensen niet. Men kan zich slechts 
verbieden ze te gebruiken. En de wensen G”E kan men slechts gebruiken binnen bepaalde 
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perken. Wanneer je je in katnoet bevindt, dan ontvang je niets en geniet je van de gelijkenis 
der eigenschappen met de Schepper. Je gelijkt op de Schepper – dat is niet gering, doch niet 
voldoende voor het vervullen van het Scheppingsdoel, dus het zich vullen met het licht 
chochma. Daarvoor dient men over de vaten van ontvangst te beschikken. Zo’n mogelijkheid 
heb je voorlopig niet. Het enige, wat men kan doen is, de egoïstische vaten ACha”P te 
gebruiken, door hen in de altruïstische G”E op te nemen. Maar de vaten ACha”P wensen 
slechts het licht chochma te ontvangen, en dat mag men niet doen. Men kan slechts het licht 
chassadiem ontvangen. Maar tijdens het wegstoten van het licht chochma komt sowieso een 
zekere kleine hoeveelheid ervan in de vaten binnen. ACha”P kan men uitsluitend dan 
gebruiken, indien men ze boven de parsa laat stijgen. Indien men in de wereld Nekoediem alle 
ACha”P boven de parsa omhoog zou kunnen brengen, en in de daardoor gevormde 10 sfirot 
het licht chochma zou ontvangen, dan zou geen breken van de vaten plaatsvinden. Zijn 
ACha”P op te laten stijgen,  ze men licht te gaan vullen, kan men slechts door dit licht ten 
behoeve van het overbrengen aan een lagere partsoef gebruiken. Daaruit bestaat één van de 
correcties, die door de wereld Atsieloet is gedaan. Door Ma”N te laten stijgen en door het 
vullen van lagere partsoefiem met licht, in antwoord op hun verzoek om correctie, worden de 
verbroken vaten gecorrigeerd en beginnen licht gedeeltelijk te ontvangen. Zo ontstaat een 
systeem van het verspreiden en het ontvangen (kabbala) van het licht in het geestelijke. 
Eveneens in onze wereld kan men tot een openbaring van de Schepper komen slechts in een 
groep van degenen, die wensen zich te corrigeren, door zich in het systeem van het 
verspreiden van de Kabbala aan te sluiten. 
 
De wensen zijn onveranderlijk, dat is onze kern, dat is datgene, wat de Schepper schiep. 
Onszelf kunnen wij niet veranderen, maar wij kunnen de intenties veranderen. Wij hoeven 
niet te werken aan onze handelingen, men dient te werken aan de intentie, die met de 
handeling gepaard gaat. Vervul je één of andere handeling opdat je het goed zal hebben, dus 
dat je vrouw, kinderen niet ziek zullen zijn, dat je geld zal hebben, of je doet het omwille van 
een beloning, die je van de Schepper in de toekomende wereld zal ontvangen – al dat blijft 
binnen de perken van je egoïsme. Anders is het, indien de Schepper schenkt je een 
mogelijkheid, om Zijn grootheid dermate te beseffen, dat in alles wat je doet doe je dat 
omwille van Hem. Daarvoor is het nodig het zich onthullen van de Schepper. Slechts 
onophoudelijk werk met boeken in een groep onder de begeleiding van een ware Leraar 
kunnen or makief opwekken en tot een openbaring van de Schepper leiden. De geestelijke 
weg begint niet met een handeling, doch met een innerlijke overpeinzing. Niets verdwijnt in 
het geestelijke.  Deze stelregel geldt met betrekking tot de zielen zelf. Vandaag bevind ik mij 
op één niveau, morgen, laten wij zeggen, zal ik tot een ander overgaan. Al mijn vorige 
toestanden worden in deze nieuwe toestand ingesloten. Ik herinner mij vandaag  wat was 20 
jaar geleden. De vorige toestanden worden door die van de huidige, a.h.w. verlicht. Het licht, 
welk schijnt in de huidige toestand, vult ook alle vorige toestanden op. En in de Gmar 
Tiekoen worden alle voorgaande toestanden in één grote partsoef ingerold, die partsoef 
volledig met het licht is gevuld. Alle volgende vaten geven aan de voorgaande vaten 
aanvullende wensen, waardoor die zich telkens met steeds groter licht vullen. Tijdens het 
breken van de vaten alle schermen waren gebroken. Tijdens de correctie beginnen zij te 
groeien van nul tot 100 percent. Ter overgang op een volgende traptrede worden aanvullende 
wensen toegevoegd, waarop je nog geen scherm hebt, en een voorgaand scherm heeft zich al 
uitgeput. Zulke toestand heet het vallen. Zojuist bevond je je in een geweldige toestand, dus je 
had een scherm, je ontving licht. En nu ben je “gevallen”. Er werden je egoïstische wensen 
toegevoegd, daarom wens je niets geestelijks. In deze toestand staat je een intens innerlijk 
werk te wachten ter verkrijging van een nieuw scherm, met behulp waarvan je nog groter licht 
zal ontvangen. Het werk met een scherm is slechts in een actieve bestudering besloten. Bij de 
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eerste kennismaking met de “Inleiding tot de wetenschap Kabbala” kunnen de hersenen alles 
niet waarnemen, ontstaat een verwarring, met name bij het bestuderen van de wereld 
Nekoediem, en vervolgens de wereld Atsieloet en verder. Men dient even te stoppen, het 
gehoorde goed door te denken, wellicht een beetje terug te keren, sommige hoofdstukken te 
herhalen. Geleidelijk komt het op zijn plaats te staan en wordt opgenomen, omdat ter 
opbouwing van geestelijke keliem, en dat is met name wat met u nu gaande is, zijn tijd en uw 
inspanningen nodig. 
 
127)De partsoefiem “bekleden zich” één op de andere in deze volgorde: de partsoef Atiek de 
Atsieloet, ondanks het feit, dat hij uit rosj de Sa”G van de wereld A”K uitkwam, kan de Sa”G 
vanaf pe en eronder boven de taboer toch niet bekleden, doch slechts onder de taboer, 
aangezien boven de taboer werkt de kracht van de Ts”A. Het is tevens bekend, dat de partsoef 
Atiek, zijn andere naam is Akoediem, stelt, in feite, de eerste rosj van de wereld Atsieloet 
voor, waar nog geen kracht van de Ts”B heerst, daarom kan hij zich in principe op de A”K 
boven de taboer bekleden. Echter de Ts”B wordt al van kracht in pe de rosj van de Atiek ten 
opzicht van de achter hem volgende partsoefiem van de wereld Atsieloet. Vandaar, dat de 
partsoef Atiek bekleedt zich op de A”K slechts onder de taboer. De traptrede Atiek begint 
vanaf de taboer van de wereld A”K en beëindigt op het niveau van siejoem van de wereld 
A”K, dus boven het punt van onze wereld. Dat is wat betreft de partsoef Atiek. Wat echter 
betreft zijn verband met alle andere partsoefiem van de wereld Atsieloet, wordt er geacht, dat 
ook hij aan de Ts”B is onderworpen, en vanuit dit standpunt beëindigen zijn benen boven de 
parsa van de Atsieloet, dus de nieuwe siejoem van de Ts”B. 
 
Derhalve, er bestaan twee partsoefiem Atiek: één is aan de wetten van de Ts”A 
onderworpen,en de tweede hangt van de Ts”B af. Alle andere partsoefiem van de wereld 
Atsieloet, die na hem ontstaan, zijn aan de wetten van de Ts”B onderworpen. In de Atiek 
bevindt zich alle informatie over alle partsoefiem, die achter hem volgen tot aan onze wereld 
toe. Alle partsoefiem van de wereld Atsieloet ontstonden in de staat katnoet, zij hebben geen 
licht chochma nodig, maar zij kunnen altijd hem ontvangen op verzoek van een lagere, 
waardoor zij in gadloet overgaan en dit licht chochma naar de plaats van bestemming 
overbrengen. Uit alle resjiemot, die zijn overgebleven van het breken van de vaten, zoekt de 
partsoef Atiek de meest zuivere, dus de beste en maakt een zievoeg op het niveau kether. 
Wanneer de Atiek de hoge toestand bereikt, laat hij via zichzelf slechts het licht chochma 
door en brengt de partsoef Ariech Anpien voort. Op dergelijke manier zoekt de Ariech Anpien 
van alle resjiemot de meest heldere uit, maar die al tot de biena behoren, en brengt de partsoef 
Abba ve Iema voort. 
 
128)De  tweede partsoef van de wereld Atsieloet heet Ariech Anpien. Hij komt uit pe de rosj 
van de partsoef Atiek en bekleedt zich op zeven onderste sfirot van de Atiek, die sfirot 
beëindigen boven de parsa van de Atsieloet. De derde partsoef van de wereld Atsieloet, die 
Abba ve Iema heet, komt uit pe de rosj van de Ariech Anpien en beëindigt boven de taboer 
van de Ariech Anpien. De Zo”N, dus de vierde en de vijfde partsoefiem van de wereld 
Atsieloet, beginnen vanaf de taboer van de Ariech Anpien en beëindigen op het niveau van de 
siejoem van de Ariech Anpien, dus boven de parsa van de Atsieloet. 
 
De Atiek ontstaat uit metsach van rosj de Sa”G en spreiden zich onder invloed van de Ts”A 
vanaf de taboer tot de siejoem van de Galgalta uit.  De Ts”A oefent verder geen invloed uit op 
die dan ook partsoefiem van de wereld Atsieloet. De Atiek echter is naar de wetten van de 
Ts”A ontstaan, aangezien hij het licht ontvangt van de partsoefiem A”K, die op basis van de 
Ts”A zijn voortgebracht. Maar vervolgens brengt hij het licht naar de lagere partsoefiem over, 
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waarover de Ts”B heerst. De Ariech Anpien, die uit de partsoef Atiek is ontstaan, spreidt zich 
uit vanaf pe de rosj van de Atiek en tot de plaats, waarnaartoe het licht chochma zich kan 
verspreiden, dus tot de parsa. Uit pe de rosj van de Ariech Anpien ontstaat en komt eruit de 
derde partsoef van de wereld Atsieloet, dus Abba ve Iema en wordt beëindigd  op het niveau 
van de taboer van de Ariech Anpien.  De Ariech Anpien, Abba ve Iema, dus de biena van de 
wereld Atsieloet, brengt de volgende partsoefiem voort, die men als één kan beschouwen: de 
Z”A en de malchoet – Zo”N. Deze partsoef bekleedt zich op de Zo”N van de Ariech Anpien 
en reikt tot de parsa. Verder zullen wij leren, hoe verandert de wereld Atsieloet onder invloed 
van hogere en lagere geestelijke objecten. De opwekking van boven – dat zijn feestdagen, 
sjabbatten, begindagen van maanden, dus de dagen van het jaar die verschijnen zonder 
verband met datgene, wat zich beneden voordoet, dus in de werelden BieJ”A. De opwekking 
van beneden – dat is een opwekking, die van de zielen uitgaat, die zich in de werelden BieJ”A 
bevinden. Deze zielen eisen van de wereld Atsieloet om hen omhoog te brengen, te corrigeren 
en met licht te vullen. In zulk geval Atsieloet verplicht zich om op het verzoek van beneden te 
reageren. Zijn reaktie uit zich daarin, dat hij het licht van boven ontvangt en hem naar 
beneden overbrengt. Zowel in de wereld Nekoediem, als in de wereld Atsieloet tijdens de 
toestand katnoet zijn de zes bovenste sfirot van de Z”A, die ChaBa”D-ChaGa”T heten, en 
slechts één sfira kether van de malchoet zich boven de parsa bevinden, maar de drie onderste 
sfirot (NeH”J) van de Z”A en de 9 onderste sfirot van de malchoet (vanaf de sfira chochma tot 
de sfira malchoet de malchoet), zich onder de parsa bevinden. Zoals boven reeds is gezegd, 
vóór de Ts”B beschikte de malchoet niet over haar eigen sfirot, zij was een punt. Als gevolg 
van de Ts”B de malchoet steeg omhoog, en dankzij dit feit, komen ter haar beschikking alle 
sfirot, die zich thans onder haar bevinden (het onderste derde van tieferet, netsach, hod en 
jessod), waardoor zij in een zelfstandige partsoef verandert. Vervolgens worden deze 4 sfirot 
volgens speciale wetten in 10 sfirot hergroepeerd. Een sfira – dat is een eenduidige bepaalde 
eigenschap van de Schepper, die door de malchoet als onwrikbaar wordt waargenomen. De 
sfira daat – dat is het verzoek, welk van de Z”A en de malchoet in de biena opstijgt om hen 
het licht chochma te geven. De sfira daat heeft geen vaste plaats, dat is de wens om het licht 
chochma te ontvangen (“tekort”), die de biena i.v.m. het verzoek van Zo”N ondervindt. Zodra 
de Z”A begon zich te breken, terstond ging zijn verzoek aan de biena geleidelijk afnemen: 
eerst op de sfira kether, vervolgens chochma e.d. tot aan de uiteindelijke verdwijning toe. 
 
129)En weet, dat elke traptrede van de 5 partsoefiem M”A Chadasj, naarmate hun uitkomst, 
sorteerde en vervolgens sloot bij zich één of ander deel van de vaten van de wereld 
Nekoediem aan. Dit deel werd voor deze traptrede als noekva (dus degene, wie verzoekt, dat 
men hem met licht vult). Zo, sloot de Atiek bij zich na zijn ontstaan alle Ga”R van de wereld 
Nekoediem aan, die ongeschonden bleven na het breken van de vaten, dus G”E, of te wel, de 
bovenste helften van elke traptrede. Derhalve, de partsoef Atiek sloot bij zich slechts de 
bovenste helften van de kether, chochma en biena (Abba ve Iema) aan, alsmede de 7 kethers 
van de zeven onderste sfirot. Alle bij de Atiek aangesloten delen werden ten opzicht van hem 
als noekva, die hij verplicht is met licht te vullen. De Atiek en de bij hem aangesloten delen 
kregen de benamingen M”A en Bo”N van de Atiek van de Atsieloet. M”A heet zachar 
(mannelijk beginsel) en de gevende in de Atiek, en Bo”N heet nekeva (vrouwelijk beginsel) 
en de ontvangende in de Atiek. Zij bevinden zich ten opzicht van elkaar paniem (Atiek de 
M”A - M”A de Atiek) en achoraim (Atiek de Bo”N – Bo”N de Atiek). 
 
In het algemeen, zijn alle partsoefiem van de wereld Atsieloet volgens hetzelfde principe 
opgebouwd. Alle vaten van de wereld Atsieloet zelf, die ontstonden als gevolg van een 
zievoeg op de resjiemot alef/sjoresj, dus zijn eigen sfirot kether, chochma e.d., vormen de 
rechte lijn van de wereld Atsieloet, er is licht in hen, en zij heten M”A en zachar. Elke van 
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deze sfirot (partsoefiem) neemt zich overeenkomstige gebroken of leeggemaakte, dus 
geannuleerde vaten uit de wereld Nekoediem en bouwt zich van hen de linke lijn. Deze lijn 
eist correctie en daarop volgende vulling met licht – deze vaten heten Bo”N of noekva. 
Derhalve, de wereld Atsieloet bevat vijf paren partsoefiem (eigenlijk, zes, wij zullen dat 
uitvoerig in de “TES” bestuderen): de Atiek en zijn Noekva (kether); Ariech Anpien en 
Noekva (chochma); Abba (zachar) ve Iema (Noekva) – de partsoef Ga”G de biena; Israël 
Saba (zachar) ve Tvoena (Noekva) (afk. IesjSoe”T) – de partsoef Za”T de biena; de Z”A en 
zijn Noekva; en tevens de Malchoet, ten opzichte waarvan de zielen zijn noekva, die correctie 
eisen. De Tvoena – dat is het deel van de biena, waarin verschijnt de embryo van de 
toekomstige sfira (of partsoef) – de Z”A. M.a.w., dit deel van de biena kan men barmmoeder 
noemen. In het Hebreeuws heet zij ook zo: “rechem”. Dat is de plaats van een zievoeg, het 
ontstaan en het geboorte. De Atiek, die niets met het breken van de vaten te maken heeft, 
zoekt uit en sluit bij zich de niet-gebroken vaten G”E van kether en Abba ve Iema aan, die na 
het breken bleven leeg achter, en verplicht zich hen met licht te vullen. De wereld Atsieloet – 
dat is, in feite, dezelfde wereld Nekoediem, doch in een speciaal beveilingssysteem is 
voorzien tegen het breken van vaten. De grondslag van dit systeem vormt het principe, dat de 
grote vaten kleine porties licht ontvangen. Datgene, wat een sfira in de wereld Nekoediem 
was, verandert in een gehele partsoef in de wereld Atsieloet. De aan het egoïsme weerstand 
biedende kracht zal veel groter zijn dan het egoïsme zelf. Elk gevend deel in de partsoef  heet 
M”A, en het ontvangende – Bo”N. Maar in de wereld A”K in M”A en Bo”N schijnt het licht 
chochma, doch in de wereld Atsieloet – het licht chassadiem. De wereld Atsieloet heet 
gevende, zachar, invloed-uitoefende, corrigerende en het mannelijke beginsel. Maar de wereld 
Nekoediem ten opzicht van de wereld Atsieloet heet nekeva, ontvangende en corrigeerbare 
middels de wereld Atsieloet. Niet elk bovenstaande vat kan men bestempelen als gevend, en 
een volgend vat als ontvangend. Bijvoorbeeld,  biena wenst niets te ontvangen, is zij nou 
M”A of Bo”N? Slechts Z”A en malchoet (noekva) kunnen heten M”A en Bo”N. Indien 
gevende en ontvangende staan in een positie gezicht tot gezicht, dan zijn zij beide bereid de 
één om te geven, en de ander om licht te ontvangen. Indien er sprake is van de overbrenging 
van het licht chassadiem, dan verschijnen begrippen “rechte” en “linke”, aangezien het licht 
chassadiem geeft niet de hoogte, doch de breedte van het geestelijke bevatten aan: daar, waar 
veel licht chassadiem is, heet “rechte”; en daar, waar weinig licht chassadiem is heet “linke”. 
 
130)De partsoef Ariech Anpien, die heeft het niveau chochma, controleerde en sloot bij zich 
de onderste helft van de kether van de wereld Nekoediem aan, dus ACha”P van de kether, die 
bevonden zich tijdens de katnoet op de lagere traptrede (chochma en biena, Abba ve Iema) 
van de wereld Nekoediem. De Ariech Anpien veranderde deze ACha”P in zijn noekva. De 
M”A (zachar) van de Ariech Anpien bevindt zich rechts, en zijn noekva, die heet Bo”N, staat 
links. De partsoef Atiek sloot het onderste deel (ACha”P) van de kether van de wereld 
Nekoediem bij zich niet aan, omdat hij overeenkomt met het eerste hoofd van de wereld 
Nekoediem, en zijn niveau is zeeer hoog. Daarom sloot hij slechts Ga”R van de kether en 
Ga”R van Abba ve Iema bij zich aan, dus de vaten, waarin helemaal geen schending tijdens 
het breken plaatsvond, wat men niet kan zeggen van ACha”P de kether, die vielen tijdens de 
katnoet op een lagere traptrede en keerden op hun traptrede tijdens de gadloet terug, waarbij 
zij zich met de kether verenigden. Maar tijdens het breken van de vaten vielen de ACha”P 
wederom en werden geannuleerd. Daarom slechts de Ariech Anpien kan ACha”P de kether 
bij zich aansluiten, en niet de Atiek. 
 
Er bestaan slechts licht en vat, doch bestaan dermate veel van hun combinaties en wederzijdse 
verhoudingen, dat het niet te inventariseren valt. Allen de mens, die op dit niveau is verheven, 
kan duidelijk zeggen, zo is het of anders. Aan ons is het echter weinig bekend. Dat is eerder 
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een voortbrengsel van onze fantasie. Geen enkel kabbalist zich als doel stelde om alles uiteen 
te zetten. Zij schreven daarvoor, opdat wij zelf ons zouden doen stijgen en gaan voelen, en 
niet dat wij dikke folianten zouden gaan lezen. In onze wereld kan men leven, en pas later de 
natuur beginnen te bevatten. In de geestelijke wereld dient men echter eerst te bevatten, en pas 
dan beginnen te leven. Het geestelijke bevatten is een gevoelsmatig bevatten.  
 
131)De partsoef Abba ve Iema van de M”A Chadasj op het niveau biena sorteerde uit en sloot 
bij zich de onderste helft van de partsoef chochma-biena van de wereld Nekoediem aan, dus 
hun ACha”P, die ACha”P bevond zich tijdens de katnoet op een lagere traptrede – Za”T van 
de wereld Nekoediem, en vervolgens tijdens de gadloet van de wereld Nekoediem stegen 
omhoog en  verenigden zich met G”E van de Abba ve Iema. Echter tijdens het breken van de 
vaten vielen deze ACha“P in Za”T van de wereld Nekoediem en werden geannuleerd. Juist 
deze gebroken vaten sorteerde than Abba ve Iema de M”A Chadasj uit als noekva, en nu 
heten zij Za”T de chochma en zes onderste sfirot (vav tachtonot) de biena van de kant van 
Bo”N. Waarom zijn er 6 sfirot in Bo”N van de biena, en niet 7? Omdat de traptrede chessed 
van de biena bleef samen met Ga”R de chochma en biena de Bo”N in de partsoef Atiek 
achter, en in de onderste helft van de biena bleven slechts zes onderste sfirot over vanaf 
gvoera tot malchoet. En aldus biena de M”A Chadasj wordt als zachar van de Abba ve Iema 
geacht, en Za”T van chochma-biena van de Bo”N dienen als noekva van de Abba ve Iema. De 
IesjSoe”T de M”A, dus Za”T de Abba ve Iema sloten bij zich de malchoet van chochma-
biena van de Bo”N aan. 
 
Hierin wordt gezegd over de wijze, waarop de rosjiem hoofden van de wereld Atsieloet sloten 
de rosjiem van de wereld Nekoediem bij zich aan. De wereld Nekoediem was aanvankelijk in 
katnoet, vervolgens in gadloet, wanneer zijn hoofden kether en Abba ve Iema sloten hun 
ACha”P bij zich aan en het licht van de gadloet ontvingen. Dit licht gaven zij door in G”E de 
Zo”N, doch één of andere vonken van licht kwamen onder de parsa door, wat leidde tot het 
breken van de vaten, hun vallen naar beneden en dood. De rosjiem van de wereld Nekoediem 
kwamen wederom in de staat katnoet met een verlies van het licht gadloet. Verder in plaats 
van van de wereld Nekoediem verscheen de wereld Atsieloet. Het doel van het bestaan van de 
wereld Atsieloet – om de gebroken vaten te corrigeren, dus ze omhoog te brengen, bij zich 
aansluiten en met licht te vullen, maar op de manier, dat men geen  nieuw breken van de vaten 
toelaat. De wereld Atsieloet – dat is, in feite, dezelfde wereld Nekoediem, maar een eentje, 
die wereld in het juiste regime werkt. Bij hem kunnen geen fouten zijn, omdat hij beschikt al 
over de resjiemot over het breken van de vaten en weet, hoe op te treden, om deze toestand 
niet te laten herhalen. De partsoef Atiek de Atsieloet sloot de meest zuivere vaten bij zich aan: 
het bovenste deel van de kether van de wereld Nekoediem en het bovenste deel van Abba ve 
Iema van de wereld Nekoediem en de Za”T van de wereld Nekoediem, dus de 7 wortels-
kiemen (kethers) met de informatie over de toekomstige goef van de wereld Nekoediem. De 
Ariech Anpien neemt na zijn verschijning de verantwoordelijkheid op zich om de ACha”P de 
kether van de wereld Nekoediem te corrigeren, dus bij zich aan te sluiten en met licht te 
vullen. De partsoef Abba ve Iema is verantwoordelijk voor de correctie en vulling van 
ACha”P de Abba ve Iema van de wereld Nekoediem. Abba ve Iema – dat zijn, a.h.w. twee 
partsoefiem samen: chochma en biena. De partsoef chochma, dus Abba van de wereld 
Atsieloet, sloot ACha”P de Abba van de wereld Nekoediem bij zich aan, en Iema van de 
wereld Atsieloet sloot niet alle ACha”P de Iema van de wereld Nekoediem bij zich aan, maar 
op één sfira chessed minder, omdat chessed wordt in de biena als een gevend deel beschouwd 
en behoort tot de rosj. Bij het bestuderen van wederzijdse verbinding tussen de 
uitgecorrigeerde en ongecorrigeerde eigenschappen (vaten) in de wereld Atsieloet, begrijpen 
wij het beter, waarover zullen wij in de toekomst beschikken, hoe en met die hogere 
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eigenschappen zullen wij verbonden zijn, immers onze zielen – dat zijn juist gebroken vaten. 
Het aansluiten van de vaten van de wereld Nekoediem, die vaten bevinden zich links ten 
opzicht van de vaten van de wereld Atsieloet, geeft aan, dat daar verspreidt zich licht 
chassadiem, wiens richting is altijd naar de breedte van rechts naar links. Het licht chochma 
verspreidt zich van boven naar beneden. Hieruit wordt het duidelijk, dat de hoogte van een 
partsoef hangt van de hoeveelheid van het licht chochma af, en de inhoud – van de 
hoeveelheid van het licht chassadiem (correctie). Deze parameters vullen elkaar aan. Het licht 
chochma verspreidt zich slechts volgens het verspreiden van het licht chassadiem.  
 
132)De partsoef Zo”N de M”A Chadasj, die slechts sfirot Z”A en sfirat kether in de malchoet 
heeft, sorteerde uit en sloot als noekva de G”E van de Za”T van de wereld Nekoediem bij zich 
aan. Hij plaatste ze links, toch zelf bevindt hij zich ten opzicht van hen rechts. En IesjSoe”T 
de M”A, die zijn de 7 onderste sfirot van Av”I (Abba ve Iema – vert.), sloten de sfirot 
malchoet van de bchienot chochma en biena van de partsoef Bo”N bij zich aan. 
 
De G”E de Za”T van de wereld Nekoediem waren niet gewoon geannuleerd, zij werden 
gebroken samen met de vaten, die zich onder de parsa bevonden. Derhalve, zij kunnen niet 
gewoon bij de Zo”N van de wereld Atsieloet worden aangesloten, gelijk de manier, waarop] 
de andere partsoefiem van de M”A Chadasj de noekvot van de wereld Nekoediem bij zich 
aansluiten. Men dient de klie Za”T van de wereld Nekoediem eerst corrigeren middels het 
stijgen van M”A en de erop volgende handelingen. Er bestaat slechts één vat – de wens om te 
genieten, welk vervolgens de eigenschappen van de Schepper verkrijgt, dus de 9 bovenste 
sfirot, door ze te gebruiken ten behoeve van het correctiewerk  aan zijn egoïsme. En naarmate 
het egoïsme wordt gecorrigeerd, begint de malchoet de eigenschappen, die zij van de 
Schepper in haar 9 sfirot ontving, anders te benaderen. Op elk afzonderlijk niveau zijn de 
combinaties van 9 eigenschappen en de malchoet volkomen verschillend en gelijken niet op 
die, die bij het voorgaande niveau aanwezig waren. Zo is ook het geval met de mensen. Ieder 
verschilt van de ander naar eigenschappen van zijn karakter. Wij zijn niet eens in staat om alle 
nuances van deze eigenschappen op te vangen noch naar een uiterlijk aanblik, noch, des te 
meer, naar hun innerlijke inhoud. Aan de ene kant, lijkt het ons, dat geestelijke krachten, c.q. 
objecten, zijn tamelijk eenvoudig. Vanaf de kether tot de malchoet zijn er tien delen met tien 
in elk van hen – en dat is alles. Maar wij dienen te begrijpen, waarom is in de geestelijke 
wereld zo’n geweldig grote hoeveelheid verbrokkelingen en wat geeft het ons. Het 
belangrijkste is, dat bij al deze veelheid aan wensen één intentie blijft, die verenigt ze allen 
samen en geeft hen een voltallige voltooiing, volmaaktheid: de intentie omwille van de 
Schepper. De volmaakheid op zichzelf is zeer eenvoudig, dus zij is ondeelbaar, en indien zij 
wel verdeeld wordt, dan is dat al geen volmaakheid, er bestaat al in iets een verschil. De 
gemeenschappelijkheid van de intentie leidt in het geestelijke tot de volmaaktheid. Zolang 
deze er niet is, worden wij overspoeld door een geweldige hoeveelheid wensen met al hun 
verbanden, met een verschrikkelijk besturingssysteem en onberekenbaarheid. In de ideëele 
vorm echter, in datgene, wat zich buiten ons heen bevindt, bestaat één Malchoet van de 
Oneidige wereld, die volkomen met licht is gevuld. Baal haSoelam schrijft in zijn 
handschriften (die, trouwens, nog geen licht hebben gezien, daar de mensen nog niet rijp zijn 
voor datgene, wat daar geschreven is) over zo’n complexe correlaties, geeft hen zulke 
benamingen, op zo’n (hoog – vert.) niveau van de vatbevatting, die in de “TES” überhaupt 
niet zijn. Hij kan over zulke complexe processen spreken daarom, omdat hij zelf zich in een 
absoluut eenvoudige volmaaktheid bevindt, dus het één bepaalt het  andere: hoe hoger je 
hoofd is, dat al het eenvoud en gemeenschappelijkheid van het systeem doorziet, in des te 
meer kleine details kan je indringen, door in hun uiterlijke verward-zijn dezelfde 
volmaaktheid en eenvoud te zien. Dat gelijkt op een geleerde, die, naargelang hij zich steeds 
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dieper in zijn wetenschap doordringt, des te grotere samenhang in alle elementen ziet, die een 
gemeenschappelijk plaatje samenstellen.  
 
133)Enfin, wij hebben uiteengezet, wat zijn M”A en Bo”N in de 5 partsoefiem van de wereld 
Atsieloet, waar 5 traptreden van de M”A Chadasj, dus de eigen vaten van de wereld Atsieloet, 
sorteerden voor zichzelf uit de oude vaten (die in de wereld Nekoediem bestonden) de voor 
hen geschikte vaten uit en corrigeerden ze, waarbij zij hen als noekva gebruiken die Bo”N 
heet. Derhalve, M”A de Atiek corrigeerde de bovenste helft van Ga”R van de Nekoediem, 
terwijl M”A de Ariech Anpien en Abba ve Iema sorteerden en corrigeerden de vaten van de 
onderste helft van Ga”R van de Nekoediem, die tijdens de katnoet van de wereld Nekoediem 
gebruikt werden, en vervolgens werden gebroken, vielen en verdwenen. En M”A de Zo”N 
sorteerde en corrigeerde de vaten uit G”E de Za”T van de wereld Nekoediem, die tijdens de 
gadloet ook werden gebroken en geannuleerd samen met hun ACha”P. 
 
In totaal werden 320 delen gebroken. De berekening is als volgt: 8 melachiem, in elke 
waarvan is HaVaJ”A: joed-kej-vav-kej, en in elke waarvan zijn 10 sfirot. In totaal: 
8x4x10=320. Van deze 320 delen zijn in totaal 32 malchoejot (mv. van malchoet – vert.), die 
heten “lev ha-even”, “het stenen hart”. De overige 288 delen heten RaPa”Ch en behoren tot de 
eerste 9 sfirot. Elke scherf van het gebroken vat – dat is een vonkje, welk van het scherm is 
overgebleven, welk  scherm een partsoef in zijn voorgaande ongeschonden toestand had. 
Boven de parsa bevinden zich G”E van de kether en G”E van de Abba ve Iema, op de plaats 
van de gewezen G”E de Zo”N de Nekoediem bevinden zich de gevallen ACha”P de Abba ve 
Iema, en onder de parsa – de gebroken vaten. Op de plaats van de wereld Nekoediem ontstond 
de wereld Atsieloet met 5 partsoefiem. De gehele Ga”R de Atsieloet neemt zich Ga”R de 
Nekoediem, corrigeert ze, vult ze met het licht gadloet. De Zo”N de Atsieloet corrigeren G”E 
de Zo”N van de wereld Nekoediem. Zowel G”E, als ACha”P de Zo”N van de wereld 
Nekoediem, werden gebroken en vielen onder de parsa. Na het breken vermengen alle 
scherven van de vaten zich, door zich in elkaar in te sluiten. Waarom sluiten G”E en ACha”P 
zich in elkaar juist bij de breking? Verenigt soms de intentie “omwille van het ontvangen” 
meer, dan die van “omwille van het geven”? Vóór het breken hebben G”E en ACha”P één 
intentie om  te geven. Na het breken, in een ongecorrigeerde toestand, hun intentie is 
wederom gelijk – te ontvangen. Daarom het verband tussen hen wordt ook na het breken 
bewaard gebleven, ondanks het feit, dat elke scherf gewaarwordt zichzelf thans afzonderlijk 
van anderen. Echter G”E en ACha”P vormen al geen geheel, daarom is ook het verband 
tussen hen, indien dat nog is, wordt gekenmerkt slechts als een insluiting. Derhalve, er 
bestaan (zijn overgebleven) de volgende 4 typen gebroken vaten:  
 
G”E (gevende vaten)  
G”E binnen Acha”P  
Аcha”P binnen G”E  
Acha”P (vaten van ontvangst)  
 
De Zo”N van de wereld Atsieloet neemt zich slechts de vaten, die tot G”E behoren. ACha”P – 
dat zijn egoïstische vaten, zij kunnen voorlopig niet gecorrigeerd zijn, dat is namelijk lev- ha-
even. Er blijven nog twee typen vaten – G”E binnen ACha”P en ACha”P binnen G”E. Deze 
vaten kan men op één of andere manier corrigeren. De G”E binnen ACha”P – dat zijn 
gevende vaten, die zich binnen vaten van ontvangst bevinden. Zulke incrustatie kan men 
gebruiken ter vorming van werelden BieJ”A onder de parsa: Brieja – G”E in ozen (biena, dus 
ACha”P – vert.); Jetsiera – G”E in chotem (Z”A, dus ACha”P – vert.) en Asieja – G”E in pe 
(malchoet, dus ACha”P – vert.). Met het sorteren en het ontstaan van deze vaten houdt zich de 
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malchoet van de wereld Atsieloet bezig. Middels ACha”P, die in G”E zich bevinden, kunnen 
wij in de toestand gadloet van de wereld Atsieloet overgaan. Indien de wereld Atsieloet 
slechts in katnoet zal blijven, zal zij niets onder de parsa kunnen corrigeren, dus de vaten, die 
tot ACha”P de Zo”N van de wereld Nekoediem behoren. Juist daarom, omdat ACha”P zich 
binnen G”E van de gebroken vaten bevinden, kan men deze ACha”P omhoogbrengen en, 
boven de parsa, hen bij de correctie te betrekken, door hen als vaten van ontvangst te 
gebruiken. Daarin is het werk van de mens besloten. Er wordt een bijzondere partsoef (de 
gemeenschappelijke ziel) – Adam, gevormd, van wie hangt de correctie van dit gedeelte af 
naar de mate, waarin hij zich corrigeert. Maar dit onderwerp zal door ons voorlopig niet 
worden behandeld. Het is onmogelijk om de vaten van ontvangst te corrigeren, wanneer zij op 
zichzelf bestaan. Dat kan men pas doen, wanneer zij met de gevende vaten verenigd zijn. 
Door middel van een onploffing en het breken vermengt de Schepper deze vaten, dus, in 
feite,  Hij vermengt Zijn wens om  te geven met de wens van de Schepping om te ontvangen. 
Thans zal een deel van de gebroken vaten én de wens om te ontvangen, én de wens om  te 
geven hebben, hoewel ook elke in zijn verhouding. Juist daarvoor het breken van de vaten, 
dus de “zondeval” van Adam en andere “brekingen” nodig waren. 
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Aangezien de wereld Nekoediem kon niet voortbestaan, daar hij in één keer al het licht in zijn 
vaten niet kon ontvangen, bleef het licht boven de parsa in de wereld Atsieloet, en onder de 
parsa zet zich de correctie van de vaten voort. De gehele hoeveelheid licht boven de parsa 
wordt verdeeld over 600 duizend delen, en elk ervan loopt 6000 traptreden-correcties door. 
Dat is, a.h.w.  een gigantische formatie uit 600 duizend mensen (dat heet één generatie). Elke 
generatie dient 6000 traptreden door te lopen. Door de wereld Atsieloet worden de vaten 
gecorrigeerd tot de ateret ha-jessod, dus de vaten van de malchoet en Za”T van de jessod 
worden niet met licht gevuld. Daarom, als gevolg van de omgekeerde onderlinge verhouding 
tussen lichten en vaten, kunnen in de wereld Atsieloet slechts de volgende lichten 
binnenkomen: nefesj, roeach, nesjama en Va”K de chaja. De lichten jechieda en Ga”R de 
chaja komen niet in de partsoef. Dit betekent, dat wij slechts de vaten van G”E gebruiken 
(daarin komen de lichten nefesj en roeach binnen), en van ACha”P gebruikt men slechts hun 
insluiting in G”E (daarin komen de lichten nesjama en Ga”R de chaja). Atsieloet gebruikt 
zulke voorwaarde van correctie om die reden, dat de Ts”B niet meer zal worden overtreden. 
Met de echte ACha”P valt niet te werken, dus het is onmogelijk om hen met licht te vullen. 
Het enige wat mogelijk is, is om ACHa”P omhoog in G”E te brengen, dus slechts met die 
ACha”P te werken, die in staat zijn zich aan G”E gelijk te stellen. Elk deeltje, waarin de wens 
voor de correctie wordt gemanifesteerd, bestaat uit 10 sfirot, of te wel, 4 bchienot. Daarvan 
kether, chochma en Ga”R de biena kan men corrigeren en met licht vullen, maar Za”T de 
biena, Z”A en malchoet – niet. Er wordt een klein deel van de wensen gecorrigeerd, welk in 
zich betrekkelijk onbeduidend licht ontvangt. En zo tot de komst van de Masjieach, wanneer 
alle ACha”Pen stijgen in de wereld Atsieloet op en vullen zich daar met het licht. Dat 
betekent dan Gmar Tiekoen.   
 
134)Wij hebben boven al toegelicht, dat de overgang in gadloet in de wereld Nekoediem deed 
zich in drie stadia voor: 1) cholam (punt boven de letter); 2) sjoeroek (punt binnen de letter) 
en 3) chiriek (punt onder de letter). Op basis daarvan laten wij thans ontvouwen twee typen 
aanvullingen bij 10 sfirot ter verkrijging van mochien de gadloet. De aanvulling tot gadloet 
van de eerste type doet zich voor als gevolg van het stijgen van een partsoef middels zijn 
insluiting in een hogere partsoef, bijvoorbeeld, wanneer Zo”N de A”K gaven in de kether van 
de wereld Nekoediem het nieuwe licht via de taboer door en deden de malchoet afdalen van 
niekvej ejnajem van de kether in zijn pe, dan leidde dat tot het stijgen van ACha”P van de 
kether uit rosj van Abba ve Iema, dat vulde de kether tot zijn 10 sfirot. Samen met ACha”P 
van de kether stegen tevens G”E de Abba ve Iema op en sloten zich tot 10 volle sfirot van de 
kether aan, daar een lagere, die op het niveau van een hogere opstijgt, wordt dezelfde als die 
hogere. Daarom wordt het geacht, dat bij het stijgen van ACha”P van de kether kregen ook 
Abba ve Iema ACHa”P ter aanvulling van 10 sfirot middels hun insluiting in de kether.  
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De kether ontvangt zijn eigen ACha”P, vult zijn partsoef tot 10 sfirot aan en ontvangst licht 
mochien – de gadloet. En die ACha”P ontvangen dan G”E de Abba ve Iema? Natuurlijk, niet 
de hunnen. Ter stijging van hun ACha”P is een aanzienlijk grotere kracht nodig, omdat elke 
lagere veel slechter is dan hogere. De kether ontving het licht volgens zijn anti-egoïstische 
kracht. Ter stijging van ACha”P de Abba ve Iema is groter licht nodig, dan ter stijging van 
ACha”P van de kether. Daarom nemen G”E van de Abba ve Iema de ACha”P van de kether. 
In het geestelijke is geen verdeling naar hoeveelheid, men kan ontvangen zoveel je wilt. Er is 
een verdeling naar kwaliteit. De kether en Abba ve Iema gingen in de staat gadloet over 
middels dezelfde ACha”P van de kether. Zulke aanvulling van Abba ve Iema tot 10 sfirot heet 
aanvulling van de eerste type. (Wanneer de mens stijgt op een volgende traptrede, betekent 
het, dat hij wordt hem gelijk naar de mate van correctie, maar hij wordt hem niet gelijk naar 
zijn persoonlijke eigenschappen, “chromosomen”. Dus twee mensen op één traptrede 
samenvloeien in een nieuw vat, volgens de mate van een altruïstische intentie. Slechts de mate 
van correctie verenigt de mensen, die zich op één traptrede bevinden, en stelt hen gelijk juist 
in die mate- vert.).  
 
Het licht, welk van boven ter correctie van één of andere partsoef aankomt, heeft geen kracht 
om een onder hem zich bevindende partsoef te corrigeren, omdat de lagere is meer egoïstisch, 
en ten behoeve van zijn correctie  is nog grotere kracht nodig. Het licht A”B-Sa”G geeft aan 
een vat de mogelijkheid om de grootheid van de Schepper te waarnemen en op Hem te gaan 
gelijken, dus beginnen te wensen altruïstische handelingen te verrichten. De kether van de 
wereld Nekoediem ontvangt deze kracht, maar G”E de Abba ve Iema ontvangen het licht van 
ACha”P van de kether en verkrijgen de mogelijkheid om samen met hem in de kether op te 
stijgen. Maar dat is het niveau van ACha”P van de kether, doch ACha”P van de Abba ve Iema 
blijven voorlopig op de vroegere plaats. De G”E van de Abba ve Iema ook voorlopig stijgen, 
maar tevens blijven op de vroegere plaats, daar in het geestelijke niets verdwijnt. Daarom 
worden de opgestegen G”E van de Abba ve Iema, evenwel als de G”E van de kether, met een 
nieuwe toestand aangevuld middels de ACha”P van de kether. Indien een verandering in de 
wereld Atsieloet plaatsvindt, dan zal hij zelf en alle werelden BieJ”A tegelijkertijd op één of 
enkele traptreden naar boven worden verschoven. Op dergelijke manier kunnen zij ook 
afdalen, maar niet lager dan hun permanente toestand – katnoet. In de gadloet zijn er drie 
toestanden: het gebruik van beth de aviejoet (ozen), giemel de aviejoet (chotem), dalet de 
aviejoet (pe). Overeenkomstig deze drie toestanden van de gadloet vinden ook drie toestanden 
van het stijgen van alle werelden ABieJ”A plaats. In de toestand katnoet werken de vaten 
slechts met G”E, doch met de ACha”P werken zij niet, daarom zijn zij binnen een 
onderliggende G”E verborgen. Van boven komt het licht A”B-Sa”G aan, welk geeft aan de 
partsoef Kether, bijvoorbeeld, de kracht om zijn ACha”P, die in G”E van de Abba ve Iema 
vielen, op te laten stijgen en zich aan te sluiten. Dit proces heet “ACha”P de alieja” (ACha”P 
van het stijgen). De G”E van de Abba ve Iema ontvangen een partiële vulling ten koste van 
ACha”P van de kether. Ter volle opvulling dienen zij hun eigen ACha”P te gebruiken. 
135)Het tweede type aanvulling van een partsoef tot tien sfirot is daarin besloten, dat een 
bepaalde traptrede tot zijn 10 sfirot wordt aangevuld door zijn eigen krachten. Dat vindt plaats 
dan, wanneer het nieuwe licht schijnt via jessod van de wereld A”K, wat heet nekoeda de 
sjoeroek, dus het punt binnen de letter. Dit schijnen was bestemd voor Abba ve Iema van de 
wereld Nekoediem, en met behulp daarvan daalde de malchoet af van niekvej ejnajem in pe 
de Abba ve Iema en bracht haar ACha”P uit de G”E de Zo”N in rosj van de Abba ve Iema, 
wat vulde de vaten van Abba ve Iema tot 10 sfirot aan door eigen krachten, dus met behulp 
van de eigen ACha”P. In het eerste geval echter de aanvulling tot 10 sfirot was ten koste van 
de verbinding van G”E de Abba ve Iema met de ACha”P van de kether, die verbinding ook 
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behouden werd tijdens hun stijgen en aansluiting van deze G”E tot de kether. In het tweede 
geval echter de aanvulling vond plaats middels eigen ACha”P en op eigen plaats. 
 
136)Naar hetzelfde principe bestaan tevens twee methoden van aanvulling tot 10 sfirot in de 
Za”T van de wereld Nekoediem. De eerste is: middels het schijnen via sjoeroek en het stijgen 
van ACha”P de Abba ve Iema in de G”E de Abba ve Iema, waarmee tegelijkertijd stijgen 
eveneens de G”E van de Za”T en ontvangen daar de ACha”P van de Abba ve Iema ter 
aanvulling van eigen sfirot tot 10. En deze ACha”P de Abba ve Iema zijn geen echte ACha”P 
de Za”T van de wereld Nekoediem, en hun kleine straling is voldoende om slechts sfirot de 
Za”T tot 10 aan te vullen in de vestigingsplaats van Abba ve Iema (dus één traptrede hoger), 
en niet op de eigen plaats. De tweede methode echter is daarin besloten, dat het licht komt van 
Abba ve Iema in Za”T aan, en hij begint zijn scherm naar beneden te brengen vanaf chaze tot 
siejoem van de wereld A”K en zijn tieferet-netsach-hod-jessod uit BieJ”A omhoog te brengen 
ter aansluiting bij zijn G”E. En indien er geen breken van de vaten had plaats gevonden, dan 
zouden zij de G”E de Za”T tot 10 sfirot met hun eigen krachten aanvullen, dus met behulp 
van hun ware ACha”P. En daarmee het gehele proces van vulling van de Malchoet van de 
Oneindige wereld met licht zou voltooid zijn.  
 
Zodra de Zo”N begonnen te wensen zich tot 10 sfirot aan te vullen, vond het breken van de 
vaten plaats. Verder zullen wij bestuderen, op die manier ACha”P in de wereld Atsieloet tot 
hun G”E zullen worden aangesloten, zodat geen nieuw breken van vaten zal kunnen optreden. 
Deze methode in de wereld Atsieloet zal daarin worden besloten, dat er geen aansluiting van 
eigen ACha”P door eigen krachten mag plaatsvinden, dus men dient de tweede methode van 
aansluiting, die leidde tot het breken van de vaten, op te heffen. De kether – dat zijn gewoon 
10 sfirot. Abba ve Iema bestaan uit twee delen: Abba – het bovenste deel, dus paniem, kan het 
licht ontvangen; Iema is achoraim ten opzicht van Abba en ontvangt het licht slechts op 
verzoek van Zo”N. Dan keert zij haar gezicht tot Abba, neemt van hem licht en geeft hem in 
Zo”N door. G”E en ACha”P zijn aanwezig zowel bij Abba, als bij Iema, slechts Abba is toch 
hoger, dan Iema, daarom worden zijn G”E en ACha”P gevuld en aangevuld met kether. Maar 
G”E en ACha”P de Iema kunnen slechts afhankelijk van Ma”N ontvangen, die Ma”N Zo”N 
omhoogbrengt. Het licht, dat de kether gadloet geeft, doet ook Abba stijgen, doch Iema blijft 
beneden. Naar dit principe kunnen wij zeggen, dat Abba is de G”E van hun 
gemeenschappelijke partsoef, en Iema – hun gemeenschappelijke ACha”P. Het indelen en 
definiëren vindt plaats afhankelijk van datgene, wat wij wensen te benadrukken. Derhalve, wij 
hebben verklaard twee methoden van aanvulling tot 10 sfirot. Bijvoorbeeld, Abba ve Iema 
kan gadloet ontvangen middels ACha”P van de kether, dus het stijgen van G”E de Iema in de 
kether, óf, terwijl men zich op zijn plaats bevindt, een aanvulling middels eigen ACha”P te 
ontvangen. Dezelfde gold ook voor de Zo”N van de wereld Nekoediem, indien zijn vaten niet 
gebroken waren. 
 
137)Evenwel als in de rosjiem, zo ook in de vier partsoefiem (melachiem), die komen van  
rosj van Abba ve Iema (de resjiemot dalet/giemel) uit en heten daat, chessed, gvoera, tieferet, 
alsmede in de vier partsoefiem (melachiem) – tieferet, netsach en hod, jessod en malchoet, die 
komen van rosj van IesjSoe”T (de resjiemot giemel/beth) uit, die IesjSoet volgt Abba ve Iema 
op, zijn er eveneens twee bovengenoemde typen aanvullingen tot 10 sfirot.Aan de ene kant, 
worden 10 sfirot de goef ten koste van ACha”P van eigen resjiemot aangevuld, waardoor zij 
stijgen in de vestigingsplaats van de rosjiem. Aan de andere kant, verspreidde zij zich in 
BieJ”A, door te gaan wensen om  zich tot 10 sfirot aan te vullen middels aansluiting van eigen 
ACha”P, dus naar de tweede methode. En deze stelregel werkt in elk afzonderlijk geval.  
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Het verdelen van een partsoef in G”E en ACha”P is puur kwalitatief en betekent, dat men 
slechts met gevende vaten werkt, en vaten van ontvangst zijn niet geactiveerd ingezet. Maar 
nu bevinden ACha”P van een hogere zich niet in G”E van een lagere, zoals vroeger het geval 
was, doch exact onder eigen G”E, maar daarbij werken zij niet. Zij kunnen het licht via 
zichzelf naar beneden doorlaten. De schepping is als zodanig geschapen en kan zich niet 
veranderen, dus zijn structuur en vestigingsplaats. Men kan slechts zijn intentie veranderen, 
op die manier met zijn delen te werken. 
 
138)En weet, dat 5 partsoefiem van Atsieloet: Atiek, Ariech Anpien, Abba ve Iema en Zo”N 
hebben minimale toestand, en kunnen niet onder hem afdalen. De Atiek heeft het niveau 
kether, de Ariech Anpien het niveau chochma, Abba ve Iema – het niveau biena, het niveau 
van Zo”N is gelijk aan het niveau van Z”A. De AChA”P, die tot hen tijdens gadloet werden 
aangesloten, vulden hun sfirot tot 10 naar de eerste principe, dus via het punt in cholam, welk 
punt in cholam verlichtte de kether van Nekoediem, toen samen met de ACha”P van de kether 
stegen de G”E van Abba ve Iema, waardoor zij dezelfde straling ontvingen, als ACha”P van 
de kether. Ondanks het feit, dat bij de Atiek, Ariech Anpien en Abba ve Iema zijn in rosjiem 
volle 10 sfirot aanwezig, in hun eigen lichamen ontvingen zij geen licht, welk met Ga”R 
overeenkomt, en zelfs bij de Atiek had de goef het niveau Va”K, evenwel als bij de Ariech 
Anpien en Abba ve Iema. Het is bekend, dat eerst wordt de meest zuivere partsoef 
gecorrigeerd, daarom kwamen de partsoefiem de correctie door slechts naar de eerste 
principe, wanneer ACha”P tot hun G”E opstegen, waardoor zij tot 10 sfirot werden 
aangevuld, maar er was nog geen verspreiding van licht uit rosj in goef.  
 
Zo, Abba ve Iema stegen in de kether en ontvingen het licht van ACha”P van de kether. Maar 
dit licht was voor hen ontoereikend om hun eigen ACha”P te bestralen, die zich beneden 
bevinden. En aangezien de lichamen van de Atiek, Ariech Anpien en Abba ve Iema slechts 
het niveau Va”K hebben, hebben de Zo”N van de wereld Atsieloet, die vormen het lichaam 
van de wereld Atsieloet, des te meer het niveau van Va”K. 
 
Geen enkele goef van een partsoef in de wereld Atsieloet ontvangt gadloet. De gadloet 
ontvangt slechts rosj van ieder, doch goef blijft in de toestand katnoet. In de wereld Atsieloet 
kan men ontvangen slechts bij het stijgen van een lagere partsoef in een hogere. Op dit 
principe zijn gegrondvest alle stijgingen van de werelden op feestdagen, sjabbatten en 
begindagen van de maand. Dit principe voorkomt het breken van vaten.  
 
139)In de wereld A”K namen wij een ander beeld waar. Daar verspreidde zich alle 
hoeveelheid licht, dat in het hoofd was, in goef. In de wereld Atsieloet wordt het licht, welk 
verspreidde zich in het hoofd zelfs in de toestand van gadloet, niet in de goef verspreid. 
Daarom bepaalt men de wereld Atsieloet ten opzicht van de wereld A”K als Va”K (Z”A) en 
heet M”A Chadasj, of te wel, M”A van 5 partsoefiem van de wereld A”K, dus zijn niveau is 
Z”A, welk is M”A zonder Ga”R. 
 
Dat is gelijkwaardig aan de toestand van de partsoefiem van de wereld A”K in het geval, 
indien men van ieder ervan zijn Ga”R neemt en laat slechts de Va”K over. Of wat uitvoeriger 
gezegd: elke partsoef van de wereld A”K, dus de Galgalta, A”B, Sa”G, M”A en Bo”N 
(kether, chochma, biena, Z”A en malchoet) bestaat zelf uit Ga”R (de Galgalta – kether, A”B – 
chochma, Sa”G – biena) en Va”K – M”A en Bo”N. Enfin, alle partsoefiem van de wereld 
Atsieloet overeenkomen slechts met M”A van de wereld A”K. De Atiek van de wereld 
Atsieloet is gelijk aan de M”A van de Galgalta, de Ariech Anpien is gelijk aan de M”A van de 
A”B, Abba ve Iema overeenkomt met M”A van de Sa”G, de Zo”N zijn gelijkgesteld aan de 
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M”A en Bo”N van de wereld A”K. Zij hebben geen verspreding van het licht in goef, dus zij 
bevinden zich allemaal in de toestand Ba”K.  
 
140)De rosj van de Atiek van de wereld Atsieloet heeft het niveau kether, en hij wordt 
bepaald als Va”K (M”A) ten opzicht van de partsoef Galgalta van de wereld A”K, met slechts 
lichten van roeach en nefesj, en zonder lichten nesjama, chaja en jechieda van de Galgalta. En 
rosj van de partsoef Ariech Anpien met het licht chochma overeenkomt met Va”K (M”A) van 
de A”B met lichten nefesj-roeach en met het ontbreken van de lichten nesjama, chaja en 
jechieda van de chochma van de A”B. Abba ve Iema van de Atsieloet, in het hoofd waarvan 
het licht biena is, wordt bepaald als Va”K van de partsoef Sa”G met het ontbreken van lichten 
nesjama, chaja en jechieda van de biena van de Sa”G. En de partsoef Zo”N van de Atsieloet, 
in het hoofd waarvan het niveau Z”A en malchoet is, wordt gelijkgesteld aan de Va”K ten 
opzicht van de partsoefiem M”A en Bo”N van de wereld A”K met het ontbreken van lichten 
nesjama, chaja en jechieda van de M”A en Bo”N van de A”K.  
 
141)De zielen, die zich in de werelden BieJ”A bevinden, stijgen hun Ma”N op, waardoor het 
afdalen naar beneden van een aanvullend licht wordt opgewekt, dat leidt tot aanvulling tot 10 
sfirot naar de tweede methode. Dienovereenkomstig deze methode komt het licht via NeH”J 
van de Galgalta in de Zo”N van de wereld Nekoediem (en de wereld Atsieloet) aan via het 
punt sjoeroek, wanneer Abba ve Iema zelf brengen hun malchoet naar beneden uit niekvej 
ejnajem in pe en doen hun ACha”P stijgen. De G”E van de Zo”N, die met ACha”P van de 
Abba ve Iema ineen zijn gevloeit, stijgen samen met ACha”P in Abba ve Iema op en 
ontvangen van hen een aanvulling tot hun 10 sfirot. En dan beïnvloedt alle hoeveelheid van 
mochien (licht), die zich in Abba ve Iema bevindt, tevens de Zo”N, die samen met ACha”P 
van Abba ve Iema stijgen. In verband daarmee, dat de 5 partsoefiem van de wereld Atsieloet 
beginnen een aanvulling naar de tweede methode te ontvangen, beschikken de drie eerste 
partsoefiem in hun lichamen over de lichten Ga”R, alsmede de Zo”N zelf (erover beschikt – 
vert.), die Zo”N zijn gemeenschappelijk lichaam van de wereld Atsieloet. Dan stijgen de 5 
partsoefiem van de wereld Atsieloet en bekleden zich op 5 partsoefiem van de wereld A”K, 
aangezien het verspreiden van Ga”R in lichamen van de partsoefiem van de wereld Atsieloet 
stelt hen gelijk overeenkomstig aan de 5 partsoefiem van de wereld A”K zodanig, dat de 
Atiek stijgt op en bekleedt zich op de partsoef kether van de A”K (de Galgalta), de Ariech 
Anpien – op de A”B van de wereld A”K, Abba ve Iema bekleden zich op de Sa”G van de 
A”K, en de Zo”N bekleden zich, overeenkomstig, op de M”A en Bo”N van de wereld A”K. 
Zulke bekleding van de partsoefiem van de wereld Atsieloet op de met hen overeenkomende 
partsoefiem van de A”K betekent het ontvangen van ieder van hen van lichten nesjama, chaja, 
jechieda op het niveau van de wereld A”K. 
 
Na het breken van de vaten ontstonden alle partsoefiem van de wereld Atsieloet in de toestand 
katnoet zowel in rosj, als in goef. Er werd de eerste partsoef Atiek voortgebracht. In hem 
beginnen de resjiemot van de Ariech Anpien te ontstaan, die later ook van de Atiek wordt 
voortgebracht. Daarbij gaat de Atiek niet in de volle gadloet over, doch slechts dusdanig, dat 
de Ariech Anpien ontstaat. Zo ontstonden alle partsoefiem van de wereld Atsieloet en alle 
partsoefiem van de werelden BieJ”A. Vervolgens komt van boven het licht cholam op de 
resjiemot dalet/giemel, eveneens als in de wereld Nekoediem. Dit licht komt de kether binnen, 
die brengt zijn ACha”P met Abba ve Iema tot zich ophoog e.d. Dat is het eerste type, wanneer 
alle rosjiem ontvangen gadloet, en alle lichamen blijven in katnoet. Ter verkrijging van 
gadloet van het tweede type is een opwekking van beneden nodig, dus de wens. In de wereld 
Nekoediem de wens werd van beneden ontvangen van NeH”J van de Galgalta, wanneer het 
licht hen verlichtte, en de Zo”N van de wereld Nekoediem begon verzoeken licht bij Abba ve 
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Iema. De echte verzoeken tot Abba ve Iema om correctie in de wereld Atsieloet leiden ertoe, 
dat alle partsoefiem beginnen in gadloet over te gaan naar het tweede type. Indien de rosjiem 
van de wereld Atsieloet gadloet ontvangen naar het eerste type, waarom gaat  dit licht dan niet 
in de lichamen over? Omdat gadloet van de rosjiem naar het eerste type vindt plaats niet ten 
koste van de rosjiem zelf, maar vanwege het omhoogbrengen van hen tot zich door hogere 
partsoefiem en te vullen van hen met hun licht. Het hoofd steef op het hoge niveau niet door 
eigen krachten en vulde zich ook niet met eigen krachten op. Daarom, na de gadloet van 
boven te hebben ontvangen, bleef het hoofd tevens in katnoet op zijn plaats beneden achter en 
op geen manier het licht aan zijn lichaam beneden kan geven. Zulke gadloet ontvingen alle 
hoofden van de wereld Atsieloet. De tweede toestand van gadloet in goefiem doet zich voor 
omdat lageren zelf bij bovenden om kracht verzoeken om een zievoeg te maken en in grotere 
staat op hun eigen plaats over te gaan, zonder omhoog te komen, en aldus, het licht in hun 
lichamen te kunnen verspreiden. 
 
Alle toestanden worden in het geestelijke bewaard gebleven. Alles hangt ervan af, wat wens 
je op een gegeven moment te zien en onder die invalshoek. Maar wij zijn nu geïnteresseerd in 
concrete toestanden, aanvankelijk naar de eerste methode: gadloet van rosjiem, en vervolgens 
naar de tweede – gadloet van lichamen. Vóór het breken van de vaten hebben wij gesproken 
over bietoesj pniem oe makief (onderlinge botsing van inwendig licht en omringend licht – 
vert.). Na het breken van de vaten spreken wij daar niet meer over, omdat er werk begint aan 
de correctie van de vaten, dus hun uitrusting met schermen en vulling met zijn hulp met licht 
van beneden naar boven. Uit de meest verscheidene wensen nemen wij de meest zwakke, dus 
de minst egoïstische, die wij op de meest gemakkelijke manier kunnen corrigeren en haar met 
licht vullen overeenkomstig de correctie. Het licht komt thans nooit in grotere hoeveelheid 
aan, dan een vat kan ontvangen.  Daar, in de wereld A”K, was een zievoeg gemaakt op de 
gehele Ts”A, en men kon zich tegen al het Oneindige licht (dat drukte op het vat, waardoor 
het hem dwong om licht te ontvangen) staande houden. Na het breken van de vaten is er geen 
mogelijkheid meer om zich staande te houden zelfs tegen het grammetje licht, en pas wanneer 
wij het meest kleine schermpje ontvangen, kunnen wij volgens zijn kracht licht ontvangen. 
 
142)De Zo”N van de wereld Atsieloet ontvangen het licht naar het eerste principe, duser  
vindt “ACha”P de alieja” plaats. Deze ACha”P zijn nog niet definitieve, namelijk, het licht, 
welk zij ontvangen – dat is slechts een kleine straling, die ontvangen wordt via Av”I, waarbij 
de Zo”N op hun traptrede zich bevinden. Maar op hun eigen traptrede ontbreken bij hen 
ACha”P, daarom het licht, welk Zo”N tijdens 6000 jaren ontvangen, heet mochien de alieja, 
aabgezien het licht Ga”R kan men slechts bevatten terwijl men zich op de traptrede Ga”R 
bevindt, die hen tot volle 10 sfirot aanvullen. Maar voordat  zij op de traptrede Ga”R stijgen, 
kunnen zij geen vol licht ontvangen. Echter, Zo”N ontvingen hun correctie naar het tweede 
type nog niet, het zal zich slechts in de Gmar Tiekoen voordoen. 
 
Wanneer de Zo”N stijgen in Abba ve Iema, dwingen zij hen een zievoeg te maken en in zich 
licht te ontvangen. Het verzoek van de Zo”N wordt op eenduidig uitgezochte wensen 
gemaakt, die thans zijn geschonden. Men dient door te gronden, of men hen kan corrigeren. 
Daarvoor bestaat in rosj van de Ariech Anpien zo’n inrichting, waarmee hij Abba ve Iema 
bestuurt, die vervolgens de Zo”N besturen. Het licht, welk de Ariech Anpien naar beneden 
doet afdalen, laat het geschonden zijn van keliem zien slechts in 9 sfirot, maar niet in de 10e – 
in de malchoet zelf. Daarom is het licht Ariech Anpien minder, dan het dient te zijn. Maar hij 
geeft de mogelijkheid om vaten van ontvangst te corrigeren, die stijgen en zich bij de gevende 
vaten aansluiten. 
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143)Het licht, dat door 5 permanente partsoefiem van de wereld Atsieloet ontvangen wordt, 
heet correctie van keliem van Abba ve Iema, die keliem vullen hun sfirot tot tien aan langs de 
eerste methode; in de wereld Nekoediem heet dit licht “straling via taboer” of te wel, 
“nekoedat cholam”. Derhalve, er wordt in het geheel geen licht verspreid uit de hoofden 
Atiek, Ariech Anpien, Abba ve Iema in hun goefiem en in Zo”N, welk licht tot Ga”R behoort, 
aangezien te zijner tijd ook de Za”T van de wereld Nekoediem niets van deze straling 
ontvingen. En mochien (licht), die gedurende 6000 jaren tot de eindcorrectie wordt 
ontvangen, komt in antwoord op het verzoek, dus het stijgen van M”A van lagere partsoefiem, 
m.i.v. de zielen, die zich in de werelden BieJ”A bevinden, dus via de tweede methode. In de 
wereld Nekoediem heet deze straling “straling via jessod” of te wel, “punt in sjoeroek”. Bij 
deze methode brengen Abba ve Iema hun eigen ACha”P omhoog. Deze ACha”P zijn samen 
met G”E van de Za”T ineengevloeit, die G”E de Za”T boven, dus op de traptrede Abba ve 
Iema het licht mochien van de Ga”R ontvangen. Derhalve, de mochien wordt tevens in de 
lichamen van de 5 partsoefiem van de wereld Atsieloet verspreid, m.i.v. Zo”N, doch onder 
een voorwaarde, dat zij zich boven zullen bevinden, dus in de plaats van Ga”R. 
 
En in de toekomst, na de Gmar Tiekoen, zullen de Zo”N een aanvulling tot 10 sfirot naar de 
tweede methode ontvangen, en de malchoet zal vanaf de parsa tot de ledematen van benen 
van de wereld A”K afdalen. Dan zal netsach, hod, jessod de Zo”N, die zich in de BieJ”A 
bevinden, met Zo”N van de Atsieloet zich verenigen, en de siejoem van de Atsieloet zal qua 
eigenschappen met die van de siejoem van de wereld A”K gelijk worden. In die periode zal 
Koning-Masjieach komen, en “zijn benen zullen op de Olijfberg staat”, en het zal duidelijk 
worden, dat de volledige tiekoen van de werelden gedurende 6000 jaren slechts middels hun 
stijging kan plaatsvinden. 
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Werelden Brieja, Jetsiera, Аsieja 
 
 

Pagina 144 t/m 154 
 
 
144)Zeven met elkaar verbonden grondslagen dient men te verhelderen in drie werelden 
BieJ”A:  
 

1. Waarvandaan ontstond de plaats voor die drie werelden. 
2. Het niveau van de partsoefiem BieJ”A en de eerste opstelling van de werelden tijdens 

hun vorming en afscheiding van de noekva van de wereld Atsieloet. 
3. Het stijgen van de werelden en hun opstelling vóór de zondeval van Adam haRiesjon. 
4. De mochien, die de werelden BieJ”A ontvingen, en de plaats van het vallen van de 

werelden na hun schending vanwege de zondeval van Adam haRiesjon. 
5. De mochien, dus het licht van gadloet van Iema van de wereld Atsieloet, welk licht de 

werelden BieJ”A ontvingen na hun vallen onder de parsa van de wereld Atsieloet. 
6. De betekenis van achterkanten van de 5 partsoefiem van de wereld Atsieloet, die 

vielen onder de parsa binnen de werelden BieJ”A en werden voor hen als nesjama de 
nesjama. 

7. Het niveau van de malchoet van de wereld Atsieloet, die malchoet viel in de werelden 
BieJ”A en speelt een rol van Atiek voor de partsoefiem BieJ”A. 

 
Wij leerden, dat er is een Bron van alles, dus de  Schepper, die wij niet kunnen bevatten. In 
Hem kwam een gedachte op de toekomstige scheppingen te creëren en te vergenoegen. Uit 
Hem gaat het licht uit, dus het plan van de schepping en het genot, dat onder zich zo’n vat 
opbouwt, die zal wensen zich ermee tevredenstellen. De gehele wens van de schepping 
overeenkomt met dit plan, dus licht, welk van de Schepper uitgaat. En indien dit vat zich met 
licht zou opgevuld hebben, dan zou het de volmaakte toestand zijn. Maar aangezien bestaat 
slechts één volmaaktheid – de Schepepr, dient de schepping Zijn niveau zelfstandig bereiken. 
Daarvoor is het nodig om de schepping in een toestand te plaatsen, die aan die van de 
Schepper gelijkt, dus opdat hij (de schepping – vert.) zelf begon te creëren uit niets (ex nihilo 
– vert.). De Schepping dient van zichzelf de Schepper vormen.  Dit wordt bereikt door het 
werk van beneden naar boven. Ter verrichting van zulk werk is het noodzakelijk om enige 
voorwaarden na te leven:  
 

1. De vooraf te creëren ladder van boven naar beneden in de vorm van werelden en 
partsoefiem. 

2. Het creëren van noodzakelijke levensomstandigheden voor de schepping, die zich 
beneden bevindt in volledige vervreemding van de Schepper, voor de mogelijkheid 
van zijn stijging van beneden naar boven langs de reeds (tevoren – vert.) voorbereide 
traptreden. 

 
Wij hebben de vorming van traptreden van boven naar beneden bestudeerd: het opbouwen 
van de wereld A”K, de wereld Nekoediem en vervolgens de wereld Atsieloet. Indien de 
wereld Nekoediem al het licht zou ontvangen, dan zou de Gmar Tiekon aanbreken. De 
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Malchoet van de Oneindige wereld zou volledig met het licht gevuld zijn, wat aan het plan 
van de schepping zou beantwoorden. Doch zo, zoals wij weten, is het niet gebeurd, er vond 
het breken van de vaten plaats en hun vallen onder de parsa. En thans op de wereld Atsieloet 
een functie is opgelegd ter correctie van de gebroken vaten en hun stijgen boven de parsa. De 
Atsieloet bestaat uit 5 partsoefiem: Atiek, Ariech Anpien, Abba ve Iema en Zo”N. Vervolgens 
stijgt de malchoet in de biena, om uit de toestand katnoet in de gadloet over te gaan en de 
mogelijkheid te verkrijgen om haar volgende staat te vormen – de wereld Brieja. Daarvóór 
vertegenwoordigde de malchoet met zich een punt, doch ter ontstaan van de volgende 
toestand dient men de aviejoet beth te verkrijgen. Daarom stijgt zij in de biena en sorteert haar 
eigen vaten. Vóór het breken van de vaten hadden wij slechts gevende vaten en vaten van 
ontvangst. Na het breken van de vaten voegt men aan deze twee typen vaten nog vaten van 
ontvangst bij, die vermengd zijn met gevende vaten, alsmede gevende vaten, die vermengd 
zijn met vaten van ontvangst. De Zo”N van de wereld Atsieloet worden gevormd slechts uit 
de vaten G”E, die uitgesorteerd zijn uit alle gebroken en vermengde vaten, die onder de parsa 
vielen. Alle vaten, die slechts de wens om te ontvangen hebben, worden opzij gezet – zij 
kunnen voorlopig niet gecorrigeerd zijn. Dat is de zogenaamde lev ha-even (stenen hart – 
vert.), welk slechts na de Gmar Tiekoen zal worden gecorrigeerd. Vervolgens blijven slechts 
de vaten van ontvangst over, die vermengd zijn met de gevende vaten, alsmede de gevende 
vaten, die met de ontvangende vaten vermengd zijn. Derhalve, de eigenschappen van de 
Schepper en de schepping zijn met elkaar vermengd geraakt. 
 
Hoe kan men ze gebruiken? De werelden BieJ”A worden gecreëerd uit gevende vaten, die 
zich binnen de vaten van ontvangst (G”E in ACha”P) bevinden. De vaten van ontvangst, die 
zich binnen de gevende vaten (ACha”P in G”E) bevinden kan men gebruiken middels hun 
stijgen in de wereld Atsieloet. Onder de parsa niets kan bestaan. Daar bevindt zich een gebied 
van felle onverbloemde egoïstische wensen. Maar bij het vallen in hen van scherven van 
altruïstische wensen tijdens het breken van de vaten, daar kan al stralen een zeker gelijkenis 
van het geestelijke licht, welk heet or tolada, het secundaire licht. Dat is nodig, om de zielen, 
die zich nog lager dan de werelden BieJ”A, dus onder de siejoem, onder het barriére, in het 
punt van onze wereld, bevinden, te laten rijpen, om vervolgens in de geestelijke wereld uit te 
gaan, dus een geestelijke eigenschap te ontvangen zonder die zij niet kunnen leven, dit 
barriére over te steken en aan te vangen tot het vormen van het scherm ter omvorming van de 
egoïstische eigenschappen in de altruïstische. Door vervolgens in het gebied van de 
verblijfplaats van gevende vaten binnen vaten van ontvangst terecht te zijn gekomen, hebben 
zij de mogelijkheid om met hen om te gaan (interacteren – vert.): het licht uit de scherven van 
gevende vaten te ontvangen (uit de rechte lijn) en tegelijkertijd de aanvullende wensen uit de 
scherven van vaten van ontvangst (uit de linke lijn) in de werelden BieJ”A te ontvangen, 
waardoor zij stap voor stap langs de traptreden van de werelden BieJ”A stijgen. Dat is 
namelijk waarvoor de werelden BieJ”A zijn gecreëerd.  
 
Alle werelden in het algemeen zijn naar één en hetzelfde principe opgebouwd. Hun verschil 
ligt hem daarin, dat hoe lager de wereld zich bevindt, des te meer afschermt hij het licht van 
de Schepper.  Aan de basis van de gehele natuur ligt het egoïsme. Indien hij een scherm 
verkrijgt, dan heet hij gecorrigeerd, dus hij verkrijgt altruïstische eigenschappen. Van niet-
gecorrigeerde vaten zijn er zodanige, die laten zich gedurende 6 duizend jaren corrigeren 
(traptreden van de werelden BieJ”A, dus in elke wereldtraptrede 2000 jaren). De gedurende 6 
duizend jaren niet-uitgecorrigeerde vaten heten kliepot. Zij worden slechts na de komst van de 
Masjieach uitgecorrigeerd. In de ziel, die omhoogkomt, bestaan alle typen vaten: die, die men 
kan corrigeren, alsmede kliepot. Het is belangrijk om bij het stijgen de vaten op de juiste 
manier  uit te sorteren, om van hen kliepot af te scheiden en deze niet te gebruiken, doch de 
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overige vaten te gebruiken. Zulk werk heet werk in drie lijnen (drielijnenwerk – vert.). De 
gehele weg van het stijgen vindt in duisternis plaats. Elke voldende traptrede kan men pas dan 
waarnemen, wanneer je ontvangt in gecorrigeerde vaten licht chochma. Men kan gaan slechts 
door beurtelings rechte en linke lijnen om te wisselen. De Schepping is door de Schepper 
geschapen niet gewoonweg ontvangende, als de Malchoet van de Oneindige wereld. De 
toestand van de mens is daarom ook als hangende tussen de aarde (egoïsme) en de hemel 
(altruïsme). Op elke traptrede dient men alle toestanden door te lopen van katnoet tot gadloet. 
De mens, door op een komende traptrede te zijn opgestegen, denkt, dat hij al alles heeft 
bereikt. Maar op dezelfde plaats wordt hem aan wensen toegevoegd, en hij wederom streeft 
omhoog, niet wetend, dat verwacht hem daar e.d. 
 
145)De eerste definitie: zoals reeds werd gezegd, als hevolg van het stijgen van de malchoet 
in de biena (tieferet) van de Nekoedot de Sa”G, vielen de twee derden van tieferet, netsach, 
hod en jessod en malchoet van deze partsoef onder de parsa en vormden daar de plaats voor 
de werelden BieJ”A. De twee derden van de sfira tieferet werden de plaats van de wereld 
Brieja, drie sfirot netsach, hod, jessod werden de plaats van de wereld Jetsiera en malchoet 
werd de plaats van de wereld Asija. 
 
Enfin, de plaats van de werelden BieJ”A – dat zijn vaten Nekoedot de Sa”G, dus, in feite, de 
vaten, die tot de wereld A”K behoren en aan de wetten van de Ts”A zijn onderworpen. Elke 
volgende partsoef bekleedt zich op de voorgaande, die voorgaande partsoef bevindt zich dan 
(na deze bekleding – vert.) binnen hem. De plaats – dat is een wens. Hoe groter is de wens, 
des te meer is de plaats. Zo was het vóór de Ts”A. Na de Ts”A al niet de grootte van een wens 
kenmerkt een plaats, doch de grootte van het scherm, en binnen zichzelf een vat kan 
ontvangen slechts volgens de grootte van zijn scherm, en niet van de gehele wens, aangezien 
gewoonlijk in een partsoef zijn er nog wensen, waarop het scherm niet geldt. Men dient te 
omlijnen, dat de werelden BieJ”A waren gevormd door de malchoet van de wereld Atsieloet, 
en daarom vertegenwoordigen zij, in feite, ACha”P van de malchoet van de wereld Atsieloet 
of van de wereld Atsieloet in het geheel. De werelden BieJ”A daalden in de eerder bestaande 
“plaats van BieJ”A” af, die, zoals reeds boven werd gezegd, was gevormd door de vaten van 
Nekoedot de Sa”G. Bij het breken van de vaten vielen in “de plaats van BieJ”A” tevens de 
gevende vaten (G”E) van de Zo”N. Na het creëren van de werelden BieJ”A werd binnen hen 
nog één partsoef gecreëerd, die heet Adam haRiesjon. Wanneer de werelden begonnen 
omhoog te komen, begon met hen ook Adam haRiesjon op te stijgen. Deze stijgingen deden 
zich voor totdat hij “zondigde”. Samen met de werelden BieJ”A stegen tevens hun plaatsen, 
dus de vaten Nekoedot de Sa”G. Na de zondeval van Adam en zijn vallen daalden de 
werelden BieJ”A samen met hun plaats af, en thans, na de zondeval hun plaats (dus de vaten 
van Nekoedot de Sa”G, die, a.h.w., een karkas van de werelden BieJ”A vormen) stijgt al niet 
meer, doch permanent onder de parsa achterblijft. De werelden BieJ”A stijgen samen met de 
hen bevolkende zielen.  
 
146)De tweede definitie: de hoogte van bevatting van de partsoefiem BieJ”A en hun 
vestigingsplaats tijdens hun uitkomst en het ontstaan uit betten (let. buik – vert.) van noekva 
van de Atsieloet. De malchoet van de wereld Atsieloet creëert de werelden BieJ”A. Op dat 
moment bereikte de Z”A van de wereld Atsieloet het niveau chaja (chochma) van Abba, en de 
noekva bereikte het niveau nesjama van Iema. Zoals je al weet (de wending tot de geachte 
lezer – vert.), ontvangen de Zo”N mochien van Av”I slechts middels hun stijgen en zich 
bekleden op een hogere partsoef. De Z”A bekleedt zich op de partsoef Abba de Atsieloet en 
heet Abba ve Iema ielaien (wordt uitgesproken als ie-la-ien, “hogere” – vert.), en de malchoet 
bekleedt zich op Iema de Atsieloet en heet IesjSoe”T. Door zich in deze toestand te bevinden, 
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zoekt de malchoet van de wereld Atsieloetnog geschikte niet-gecorrigeerde vaten uit en vormt 
uit hen de wereld Brieja met 5 partsoefiem binnen hem. 
 
Wij hebben altijd geleerd, dat een volgende partsoef ontstaat uit het scherm van een 
voorafgaande, welk scherm in pe de rosj omhoogkwam en daar een zievoeg maakte, waaruit 
een volgende partsoef ontstaat. Zo was het in de wereld A”K. Echter in de werelden ABieJ”A 
worden de partsoefiem uit betten, “buik” van een voorafgaande voortgebracht. In de vier 
bchienot van de or jasjar zien wij, dat sjoresj creëert de bchiena alef, die wenst om het licht te 
ontvangen, vervolgens uit hem wordt de bchiena beth gecreëert, die weigert het licht te 
ontvangen, en daarna in hem ontstaat de volgende wens om het licht gedeeltelijk te 
ontvangen, en deze bchiena heet Z”A. Maar zulke wens van hem ontstaat juist in het onderste 
deel van de biena, dus de Za”T de biena, die wenst om te ontvangen omwille van het geven 
aan de Schepper. Slechts het onderste deel van de biena heeft betrekking tot de scheppingen, 
en niet haar bovenste deel, welk niets wenst te ontvangen. De malchoet stijgt in de Za”T de 
biena op, slechts dit gedeelte van de biena brengt de volgende partsoef uit haar pe voort 
(indien men Za”T de biena als een zelfstandige partsoef beschouwt, dan zal zij de plaats vanaf 
de taboer van de biena en eronder in beslag nemen, doch vanaf de taboer en erboven zich 
Ga”R de biena bevinden – ook een zelfstandige partsoef binnen de gemeenschappelijke 
partsoef van de biena). Derhalve, de mond van de partsoef Za”T de biena bevindt zich, ten 
opzicht van de gemeenschappelijke partsoef van de biena, op het niveau van de buik van de 
gemeenschappelijke partsoef van de biena. 
 
147)En aangezien de malchoet zich op de plaats van Iema (biena) bevindt, verkrijgt zij de 
traptrede Iema. Daarom bevindt zich de wereld Brieja, die uit de buik van de malchoet 
(noekva) is ontstaan, één traptrede lager dan Iema, en derhalve, ook één traptrede lager dan de 
noekva, die, door zich in Iema te zijn opgestegen, verkreeg haar traptrede. Aldus, de wereld 
Brieja op het moment van zijn ontstaan bevindt zich op het niveau van Z”A van de wereld 
Atsieloet. 
 
148)En volgens hetzelfde principe was ook de wereld Jetsiera ontstaan, die na de wereld 
Brieja is voortgebracht en bevindt zich op het volgende na de Z”A niveau – het niveau van de 
noekva (malchoet) van de wereld Atsieloet. Echter niet alle 10 sfirot van de wereld Jetsiera 
zich op de plaats van de noekva de Atsieloet bevinden, doch slechts haar vier bovenste sfirot. 
De noekva van de Atsieloet heeft twee toestanden ten opzicht van haar tot de Z”A van de 
Atsieloet. Indien zij zich met hem in de positie van paniem be paniem bevindt, dan is haar 
niveau gelijk aan het niveau van de Z”A, en zij bekleedt zich op hem. In deze staat hebben zij 
beide 10 sfirot ieder.  En wanneer de noekva bevindt zich ten opzicht van de Z”A van de 
Atsieloet in de positie achor be achor, dan heeft zij slechts 4 eerste sfirot, die bekleden zich op 
4 laatste sfirot van de Z”A, en de 6 laatste sfirot van de noekva dalen één traptrede lager af, 
dus onder de parsa, en nemen de plaats in van de eerste 6 sfirot van de plaats van de Brieja. 
Daarom, wanneer de noekva bevindt zich ten opzicht van de Z”A paniem be paniem, dan 
bevindt de wereld Jetsiera zich volledig in de plaats van de noekva, dus in de wereld 
Atsieloet, boven de parsa. Bij de toestand achor be achor, wanneer bij de noekva (malchoet) 
van de wereld Atsieloet boven de parsa zich slechts 4 sfirot bevinden, dan is er bij de wereld 
Jetsiera boven de parsa eveneens slechts 4 eerste sfirot aanwezig, en de overige 6 sfirot van de 
wereld Jetsiera zich op het niveau van 6 eerste sfirot van de plaats van de wereld Brieja 
bevinden. 
 
De plaats op zich – dat zijn vaten van de Ts”A. De Malchoet van de Oneindige wereld, de 
Galgalta, waarop bekleden zich alle partsoefiem, de wereld Atsieloet, de werelden BieJ”A 

 190



zijn, als het ware, de vullingen van de plaats, die nooit veranderen. Ten opzicht van de plaats 
meten wij stijgingen en afdalingen. Indien de plaatsen niet permanent waren, dan zou het niet 
mogelijk zijn om een beweging te bepalen, waarmee (met beweging – vert.) wordt genoemd 
een verandering van één ten opzicht van een ander. Zoals wij reeds hebben gezegd, men dient 
te onderscheiden de plaats van de werelden BieJ”A van hen zelf. De plaats van de werelden 
BieJ”A is gevormd door de vaten van Nekoedot de Sa”G, en zij bevinden zich onder de parsa: 
twee derden van tieferet – de plaats van de wereld Brieja. Netsach, hod, jessod – de plaats van 
de wereld Jetsiera. En de malchoet – de plaats van de werels Asieja. Wat de werelden zelf 
betreft, bevindt de wereld Brieja zich op het moment van zijn ontstaan op de plaats van de 
Z”A van de wereld Atsieloet, dus heeft met hem één niveau, en de wereld Jetsiera bevindt 
zich hetzij op het niveau van de noekva van de wereld Atsieloet (de toestand paniem be 
paniem), hetzij heeft op dit niveau slechts 4 eerste sfirot, en 6 laatste sfirot bevinden zich 
onder de parsa op de plaats van 6 eerste sfirot van de wereld Brieja. Het 10e deel, dus het 
meest kleine, heet in elke partsoef malchoet ook na de TS”B, tot aan de Gmar Tiekoen kan 
men de malchoet niet gebruiken, daarom wordt de besnijdenis gedaan, dus het verwijderen 
van deze sfira en doet zich een zievoeg voor slechts op de ateret ha-jessod. In onze groep 
dragen wij het 10e deel van onze inkomsten af (let. verzamelen – vert.), welk mag men, 
a.h.w., niet gebruiken tot de Gmar Tiekoen, en men mag slechts van de gecorrigeerde 9 delen 
gebruikmaken. Dit wordt gedaan ter overeenkomst met de geestelijke werelden. 
 
149) De wereld Asieja, die werd gecorrigeerd middels de wereld Jetsiera, wordt bepaald als 
een traptrede, waarop vandaag de wereld Brieja zich bevindt, omdat de wereld Jetsiera was 
toen op de traptrede van de noekva de Atsieloet. Daarom een traptrede onder haar behoort tot 
de wereld Asieja, dus de huidige wereld Brieja. Echter, slechts de 4 eerste sfirot van de wereld 
Jetsiera waren op het niveau van de noekva de Atsieloet, en de 6 laatste sfirot van de wereld 
Jetsiera bevonden zich op het niveau van de wereld Brieja. Daarom tevens in de wereld Asieja 
bevinden zich vier eerste sfirot op het niveau van de 4 laatste sfirot van de wereld Brieja, en 
de 6 laatste sfirot van de wereld Asieja bevinden zich op de plaats van 6 eerste sfirot van de 
huidige ligging van de wereld Jetsiera. 
 
Derhalve, 4 sfirot van de netsach-hod-jessod-malchoet van de huidige wereld Jetsiera en alle 
10 sfirot van de huidige wereld Asieja hielden op tot de heiligheid te behoren en kwamen in 
de afdeling kliepot, dus ongecorrigeerde wensen, omdat op het niveau vanaf de chaze van de 
Jetsiera tot de siejoem van de Asieja kan niets, behalve kliepot, zich vestigen, aangezien de 
zuivere werelden de plaats innemen tot de chaze van de huidige wereld Jetsiera. Nu hebben 
wij de ligging van niveaus van de traptreden van de werelden BieJ”A zelf opgehelderd 
alsmede hun vestigingsplaats, die was gecreëerd nog vóór het ontstaan van de werelden 
BieJ”A.  
 
Enfin, vóór de zondeval van Adam haRiesjon, op het moment van het creëren van de 
werelden BieJ”A, waren de werelden en partsoefiem opgesteld als volgt:  
 

1. De Z”A van de wereld Atsieloet bevond zich op het huidige niveau van de Ariech 
Anpien (Abba, chochma). 

2. De malchoet (noekva) van de wereld Atsieloet bevond zich op het niveau van Abba ve 
Iema (biena). 

3. De wereld Brieja bevond zich op het niveau van de huidige Z”A van de wereld 
Atsieloet.  

4. De bovenste vier sfirot van de wereld Jetsiera bevonden zich op het niveau van de 
malchoet van de wereld Atsieloet, en onderste 6 – op het niveau van 6 bovenste sfirot 
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van de huidige wereld Brieja. Men kan zeggen, dat de plaatsen van de malchoet en de 
Z”A van de wereld Atsieloet in de toestand gadloet (10 sfirot ieder) bevinden zich niet 
één onder de andere, doch parallel, op hetzelfde niveau. Wanneer de malchoet zich in 
katnoet bevindt, zijn haar bovenste 4 sfirot op het niveau van 4 onderste sfirot Z”A 
bevinden, vervolgens komt de parsa, de 6 haar onderste sfirot bevinden zich onder de 
parsa. 

5. De bovenste 4 sfirot van de wereld Asieja bevonden zich op het niveau van 4 onderste 
sfirot van de huidige wereld Brieja, en de onderste 6 sfirot bevonden zich op het 
niveau van de huidige wereld Jetsiera. Derhalve, alle werelden bevonden zich toen op 
14 sfirot hoger, dan nu. 

 
Na het breken van de vaten steeg het scherm in rosj de Sa”G met alle resjiemot, die na het 
breken boven de parsa zijn overgebleven, alsmede met alle scherven, die naar beneden  
vielen. In niekvej ejnajem van de kether de rosj de Sa”G bevindt zich het scherm, welk begint 
zievoegiem te maken op de in hem na het breken resterende resjiemot. Aangezien het breken 
van de vaten vond plaats op de gehele Malchoet van de Oneindige wereld, bleven de 
resjiemot op alle typen van gebroken en onder de parsa gevallen vaten over. De masach zoekt 
aanvankelijk de beste resjiemot uit en maakt op hen een zievoeg. De volgende zievoegiem 
doen zich voor op de resjiemot in volgorde van hun verslechtering. Uit deze twee zievoegiem 
ontstaan achtereenvolgend partsoefiem van de beste tot de slechtste. Eerst ontstaat de Atiek, 
vervolgens de Ariech Anpien, Abba ve Iema, IesjSoe”T, Z”A en noekva van de wereld 
Atsieloet. Hiermee beëindigen alle resjiemot van G”E, dus de gevende vaten. Behalve de 
vaten, die slechts één wens hebben – hetzij om  te geven, hetzij om te ontvangen, verschenen 
vaten, waarbij deze wensen zijn vermengd. Thans kan men ze uitsorteren en maken van hen 
aanvullende partsoefiem. Met dit werk begint zich de malchoet van de wereld Atsieloet bezig 
te houden. Aanvankelijk vertegenwoordigt zij slechts een punt, door slechts over één sfira te 
beschikken – kether. Vervolgens stijgt zij in de Z”A op en ontvangt daar de toestand katnoet. 
Daarna komt zij omhoog in de biena en wordt even groot, als die daar (biena –vert.), - nu is 
zij in staat om voort te brengen, als de hogere partsoefiem. Terwijl zij zich op het niveau 
biena bevindt, maakt zij een zievoeg op de beth de aviejoet en brengt de wereld Brieja voort, 
die, na in de biena te zijn ontstaan, dient één traptrede lager dan haar moeder af te dalen, dus 
op het niveau Z”A van de wereld Atsieloet. De wereld Jetsiera wordt ontstaan uit een zievoeg 
dehakaa op giemel de aviejoet en daalt al onder het niveau van de Z”A, dus in de noekva van 
de wereld Atsieloet. De noekva bevindt zich niet helemaal onder de Z”A, maar wordt op hem 
gelegd met haar 4 bovenste sfirot, en zes haar onderste sfirot bevinden zich onder de parsa. 
Daarom neemt de wereld Jetsiera de plaats van de noekva, en zijn 4 eerste sfirot eveneens 
bedekken de 4 sfirot Z”A, en 6 onderste sfirot worden opgelegd op zes onderste sfirot van de 
noekva onder de parsa, dus zij vallen samen met de 6 eerste sfirot van de plaats van de wereld 
Brieja in haar huidige opstelling. Indien één of andere partsoef stijgt op of daalt op één of 
ander geestelijk niveau, betekent dit, dat hij op zich de eigenschappen van het geestelijk 
niveau overneemt, waar hij zich op dit gegeven moment bevindt. Zelfs in onze wereld, indien 
bij een mens opeens een wens verschijnt om één of andere goede daad te doen, dan wordt het 
geacht, dat hij verbetert zijn eigenschappen en stijgt op. “Ik stijg op”  betekent, dat daarbij 
mijn eigenschappen al niet overeenkomen met de traptrede, waarop ik mij bevond vóór dat 
stijgen, doch met een hogere traptrede, waar ik mij, a.h.w. bekleedt op.  
 
Straks zullen wij gaan bestuderen, hoe alle partsoefiem van de wereld Atsieloet 
achtereenvolgend de overeenkomende partsoefiem van de wereld Adam Kadmon zullen 
bekleden. De ladder van de geestelijke werelden is op zichzelf onveranderlijk, - zij kan slechts 
in het geheel naar boven en naar beneden verschoven worden ten opzicht van iets. Maar in het 
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geestelijke niets verdwijnt. Daarom bevindt de ladder zich, door zich te verschuiven, 
tegelijkertijd ook op haar eigen plaats. 
  
150)Thans gaan wij ophelderen de derde definitie: de hoogte van de partsoefiem BieJ”A 
tijdens het ontvangen door hen van het aanvullende licht-mochien, dus vóór de zondeval van 
Adam haRiesjon. Middels het aanvullende licht op sjabbat vond twee stijgingen plaats. Het 
eerste stijgen deed zich voor in het vijfde uur op “evev sjabbat” (“vooravond van de sjabbat” 
– een nieuwe dag begint vanaf de Schepping van de wereld aan de vooravond van een 
desbetreffende dag. Er staat immers: “En het was avond en het was ochtend den…dag”- 
vert.), wanneer  Adam haRiesjon werd geboren. Toen begon het aanvullende licht van sjabbat 
te schijnen, welk heet “hej de jom sjiesjie” (let. “hej=5 van de zesde dag” – vert.). In die tijd 
de Z”A bereikte het niveau van jechieda, dus steeg op en bekleedde zich op de Ariech Anpien 
van de Atsieloet. En de noekva bereikte het niveau chaja, dus zij steeg en bekleedde zich op 
Abba ve Iema de Atsieloet. De Brieja steeg in de IesjSoe”T, de Jetsiera – in de Z”A, en de 4 
eerste sfirot van de Asieja stegen in de plaats van de noekva de Atsieloet, terwijl de 6 laatste 
sfirot de Asieja stegen in de 6 eerste sfirot van de Brieja. Het tweede stijgen van de werelden 
was op erev sjabbat, wanneer middels het aanvullende licht in sjabbat stegen de 6 onderste 
sfirot de Asieja in de plaats van de noekva de Atsieloet. Derhalve, zowel de wereld Jetsiera, 
als de wereld Asieja stegen boven de parsa op en bevonden zich in de wereld Atsieloet in de 
plaats Zo”N de Atsieloet in de toestand paniem be paniem.  
 
Het ontstaan van de werelden BieJ”A vond plaats nog vóór de geboorte van Adam haRiesjon. 
Vervolgens verscheen de partsoef Adam haRiesjon. Hij werd voortgebracht door de malchoet 
van de Atsieloet, die in de biena opsteeg. Waarmee verschilt dan het ontstaan van Adam 
haRiesjon van het ontstaan van de werelden BieJ”A? De werelden BieJ”A worden gevormd 
uit de G”E, die in de ACha”P van de Zo”N van de Nekoediem vielen. Adam haRiesjon – dat 
is een volkomen andere conctructie, die gaat van het meest innerlijke plan van de schepping 
uit. Wanneer de 4 stadia van de or jasjar waren voltooid en ontstond de Malchoet van de 
Oneindige wereld, dan begint (eigenlijk “begon” – vert.) zij het licht te ontvangen, waarin zij 
geleidelijk haar voorgaande delen ontvouwt: giemel, beth, alef, sjoresj, die haar hadden 
voortgebracht. De Malchoet kan buiten haar grenzen niet uitkomen, maar zij ontvouwt de 
voorgaande stadia ten koste van steeds dieper bevatten van het licht, dat haar opvult. 
Geleidelijk begint de malchoet uit het punt nog 9 sfirot op te bouwen, dus de eigenschappen 
van het licht, en geleidelijk bevat ze. En het tiende deel – dat is zij zelf. Met name op het 
tiende deel, op haar zelf, maakte zij een tsiemtsoem en wenst zich aan de 9 sfirot, dus 
partsoefiem gelijkgesteld te worden. Alle partsoefiem en werelden zijn geen malchoet zelf, 
doch slechts haar nabootsing aan het licht (het medium waarmee zij het licht nabootst – vert.), 
zij zijn slechts levenloze objecten. Het centrale punt van de schepping – de Malchoet van de 
Oneindige wereld begint te werken ná het creëren van alle werelden, dus ná het breken van de 
vaten. Een bijzondere combinatie tussen de malchoet van de malchoet, die de Essentie der 
Scheppping is, en de 9 eerste sfirot heet Adam haRiesjon. Zijn voorbestemming is om aan de 
Schepper gelijkgesteld te worden. Tijdens de Ts”B de Malchoet van de Oneindige wereld zelf 
steeg in tiferet van Nekoedot de Sa”G, waarbij zij de vaten van ontvangst van de gevende 
vaten scheidde. Vanaf die tijd bevindt zij zich daar. De malchoet van de wereld Atsieloet, die 
eveneens op het niveau van de parsa zich bevindt, is haar directe vertegenwoordig(st)er. 
Vervolgens stijgt de malchoet van de wereld Atsieloet in de biena op, maakt daar een zievoeg 
dehakaa slechts op de G”E, dus met de ACha”P werkt zij niet. De ontstane partsoef, die 
voorlopig slechts de vaten G”E heeft, heet dan ook Adam haRiesjon. Met name de participatie 
van de Malchoet van de Oneindige wereld in het ontstaan van Adam haRiesjon verandert hem 
in de meest belangrijke partsoef. Eigenlijk, slechts hij is dan de echte Schepping. Het verschil 
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tussen hem en alle overige geestelijke objecten is enorm. Aangezien deze partsoef ontstond 
tevens uit de malchoet van de wereld Atsieloet, die bracht ook de werelden BieJ”A voort, 
bevindt hij zich binnen deze werelden. Zijn hoofd begint onder de malchoet, die in de biena 
staat, op de plaats van de Z”A van de wereld Atsieloet. Zijn keel valt met de 4 bovenste sfirot 
van de malchoet van de wereld Atsieloet samen, die 4 sfirot zich boven de parsa bevinden. 
Zijn lichaam vanaf de schouders en tot de taboer bevindt zich onder de parsa op de plaats van 
de 6 eerste sfirot van de wereld Brieja, of op de plaats van de 6 laatste sfirot van de wereld 
Jetsiera, of op de plaats van de 6 laatste sfirot van de malchoet van de Atsieloet. 
 
Verder spreidt de partsoef Adam haRiesjon zich uit vanaf de chaze van de wereld Brieja tot 
het einde van de wereld Brieja, en de benen beëindigen op de plaats van de borst van de 
wereld Jetsiera daar, waar afloopt de wereld Asieja in de gegeven toestand. Naar zijn lengte is 
Adam haRiesjon gelijk aan de werelden BieJ”A. Zulke toestand was bij Adam haRiesjon op 
het moment van zijn geboorte. Er werd een volkomen nieuwe structuur voortgebracht. Indien 
vroeger slechts het woonmilieu werd gecreëerd, waarbinnen men de schepping zou kunnen 
corrigeren, dat ‘woonmilieu’ heet het zwarte punt – de Malchoet van de Oneindige wereld, 
thans kan men het definitief corrigeren. Verder dient men het breken in afzonderlijke deeltjes 
van de gemeenschappelijke ziel van Adam te verrichten, dus in deeltjes], waarin de vonken 
van altruïstische wensen zullen binnenkomen. Het breken van de partsoef Adam haRiesjon 
geschiedde naar hetzelfde principe, als bij de vaten van de wereld Nekoediem. In het meest 
centrale punt zullen de gevende vaten binnenkomen. Vroeger kon het genoemde punt dat niet 
bereiken. Nu gaan wij uiteenzetten, hoe vond het breken van de partsoef Adam haRiesjon 
plaats. Adam haRiesjon bevindt zich binnen de werelden BieJ”A en kan stijgen en afdalen 
slechts samen met hen. Adam haRiesjon verrichtte met zijn gevende vaten allerlei 
verschillende handelingen, doch vervolgens begreep hij, dat de meest krachtige daad omwille 
van de Schepper  zal hij kunnen doen slechts door het ontvangen van het licht chochma. Dus 
men dient over de vaten van ontvangst te beschikken, die hij niet had, om precies te zijn, zij 
zijn nog niet gecorrigeerd. De intenties waren bij hem volkomen eenduidige. Daarom begint 
hij de vaten van ontvangst bij zich aan te sluiten, waarna in zijn lichaam vindt hetzelfde 
plaats, als in de wereld Nekoediem, dus het breken van de vaten – én G”E, én de ACha”P. Na 
het breken van de vaten kwamen in de egoïstische vaten altruïstische vonken terecht. Verder 
begint het werk van elk deeltje van zijn ziel, die voelen zich afzonderlijk van elkaar. Al deze 
overeenkomt met datgene, wat elke mens dient te doen in deze wereld. Bij het breken van de 
ziel van Adam, behalve het vallen van de vaten vanuit de hoogte van de wereld Atsieloet, 
werd nog een geheel systeem van onreine werelden gevormd: Atsieloet, Brieja, Jetsiera, 
Asieja de toema (“de toema” – let. “van onreine” – vert.), die overeenkomen met de vier reine 
werelden. Met name tussen deze twee systemen in bevinden zich de menselijke zielen. Onze 
hedendaagse toestand is het gevolg van het breken van de ziel van Adam haRiesjon. Wij – dat 
is zo’n constructie, die bestaat uit het biologische lichaam, waarbinnen zijn egoïstische 
wensen. In deze egoïstische wensen vielen, zoals wij hebben gezegd, vonken van altruïstische 
wensen, die heten “ner dakiek” –let. een kleine kaars. Indien ner dakiek op één of ander 
moment zich aanmeldt, waarbij hij zich in één of andere altruïstische wens manifetseert, dan 
begint zulke mens opeens, zonder het begrepen te hebben, iets wensen, dus trachten deze 
altruïstische wens met iets te vullen. Maar in onze wereld is er niets om hem te vullen – alle 
genietingen van onze wereld zijn egoïstisch. De mens zal rennen, iets zoeken, totdat hij 
aangespoeld wordt bij één of ander bron, waarin, zoals het hem zal lijken, hij iets zal 
ontvangen of in het vervolg zal kunnen ontvangen. Indien dat een groep zal bijken te zijn 
onder leiding van een Rav-kabbalist, dan zal zulke mens zijn egoïstische wensen geleidelijk 
beginnen corrigeren in altruïstische, waardoor hij in hen de Schepper gaat bevatten. 
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Hoe vindt de correctie plaats?  In elke mens bestaan 320 vonken. Hij dient hetzelfde te doen, 
wat zich in de wereld Atsieloet voordeed (t.w.: de 288 vonken waren uitgesorteerd van de lev 
ha-even, of te wel, de 32 egoïstische wensen. Deze lev ha-even is zijn central punt, zijn 
egoïstische essentie, zijn aard) en te zeggen, dat hij met hen stopt te werken, om op de 
altruïstische wensen te gaan gelijken. Dat wordt bewust gedaan: door grote inspanningen, 
waarbij enorme weerstand van de kant van zijn egoïsme wordt overwonnen. Bij een zulk 
intens werk worden bij hem vaten voortgebracht, die vroeger niet geweest waren. Als gevolg 
daarvan wordt een mogelijkheid bereikt om slechts met 9 altruïstische sfirot te werken, doch 
zijn lev ha-even niet gebruikt. Door alle altruïstische wensen te hebben uitgesorteerd en de 
tsiemtsoem op de overige 32 agoïstische wensen te hebben gemaakt, komt de mens tot de 
Gmar Tiekon. Door met zijn egoïsme te vechten, gaf hij zijn voorkeur aan om als de Schepper 
wensen te zijn. Vervolgens van boven daalt het hoge licht neer, welk tevens de lev ha-even 
zodanig corrigeert, dat men ook hem voor het ontvangen van het licht chochma omwille van 
de Schepper kan gebruiken. Het licht A”B-Sa”G op één of andere manier werkt op dit punt en 
corrigeert het. Zulke correctie heet de komst van Masjieach, en dan zal de Malchoet van de 
Oneindige wereld volledig met de Schepper samenvloeien, dus tot zijn derde en de 
uiteindelijke toestand zal komen. Wij herinneren u eraan, dat de eerste toestand – dat is de 
Malchoet van de Oneindige wereld vóór de Ts”A. De tweede toestand – dat is het verspreiden 
van de werelden van boven naar beneden en de correctie van de Schepping van beneden naar 
boven. Het aanvullende licht ter stijging van Adam haRiesjoen heet “hej de jom ha-sjiesjie”, 
dus het 5e uur van de zesde dag. Op dit niveau stijgt Adam haRiesjon samen met de werelden 
BieJ”A. Dat is de eerste vóór-sjabbatse verheffing op één traptrede (10 sfirot van één wereld). 
Indien vóór deze verheffing de benen van Adam haRiesjon en de wereld Asieja zich op de 
chaze van de Jetsiera bevonden, dan na hem bevinden zij zich op het niveau van de chaze de 
Brieja. In de wereld Atsieloet zijn er vele toestanden. Men dient zeer oplettend zijn bij het 
bestuderen van de wereld Atsieloet, dus in overeenkomst met veranderingen van 
waarnemingen van de mens naarmate zijn correctie. Alle namen in de Thora hebben bepaalde 
wortels in de wereld Atsieloet als de enige bron van al het bestaande. Hiertoe behoren 
algemeen en individueel besturen, de zielsverhuizingen, stijgingen (bij de mens spreken wij 
dikwijls van “verheffingen” – vert.), afdalingen e.d. Indien de mens bestudeert de stof correct, 
dan zal hij, terwijl hij aan de wereld Atsieloet begint, telkens even een stap terug gaat, door te 
begrijpen, dat hij dat niet aankan. Dergelijke gebeurt enkele keren, gedurende enkele jaren, 
totdat de mens geleidelijk in contact   met dit enorm groot apparaat komt, wanneer binnen 
hemzelf al zekere voortekens van een verband met de wereld Atsieloet zich manifesteren. 
 
Bij de eerste verheffing stijgen de meest lichte wensen omhoog, en de donkere, dus 
egoïstische dalen naar beneden af. Er vindt een scheuring tussen de gecorrigeerde en niet-
gecorrigeerde wensen plaats, én in de mens, én in de werelden. De leegte, die zich vormt 
tussen hen, heet “tchoem sjabbat”. In onze wereld – dat is de afstand, die de mens mag 
afleggen bij zijn uitgaan buiten de stadsmuur zonder sjabbat erdoor te overtreden. Op sjabbat 
mag men niet uitgaan van “het erfgoed van de Enige” naar “het bezit van velen”. “Het erfgoed 
van de Enige” (Heb. “rsjoet ha-jachied”) – dat is zo’n toestand, wanneer alle gedachten, alle 
wensen, alle gebeden van de mens tot de Schepper zijn gericht, wanneer de mens 
rechtvaardigt de Schepper altijd en in alles, en al Zijn verrichtingen gewaarwordt als 
verrichtingen van “de Goede en Goed Scheppende” (Heb. “tov oe mejtiev”). Zulke wensen 
zijn volledig gecorrigeerd en bevinden zich in de wereld Atsieloet. Bovendien, bij de mens 
blijven nog niet-gecorrigeerde wensen over. Hij heeft nog twijfels: Bestuurt de Schepper alles 
of soms niet, en indien Hij wel bestuurt, is dat goed of slecht? Hij heeft nog van…En 
misschien in alles is de schuld aan de maatschappij, de baas, zijn vrouw, kinderen? Zulke 
uiteenlopende strevingen en gedachten heten in de mens “het bezit van velen” (Heb. “rsjoet 
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ha-rabiem”). Deze wensen bevinden zich beneden vanaf de chaze van de wereld Jetsiera en 
eronder tot de siejoem. Er zijn van hen in totaal 14 sfirot, en zij heten mador (afdeling) 
kliepot. Na de sjabbatse verheffingen bevindt zich vanaf de parsa van de wereld Atsieloet en 
tot de mador van kliepot een lege ruimte, bestaande uit 16 sfirot, die bestaan uit twee delen: 
het eerste deel – de 6 eerste sfirot van de wereld Brieja en het tweede deel – 10 sfirot vanaf de 
chaze van de wereld Brieja tot de chaze van de wereld Jetsiera. De eerste 6 sfirot van de 
wereld Brieja heten “ieboero sjel ier” – “embryo van een stad”. Dat kan men vergelijken met 
een zwangere vrouw, wiens buik aan de ene kant behoort haar toe, aan de andere kant – hij 
vooruitsteekt naar voren, omdat in hem een vrucht zich bevindt, een anderssoortig lichaam, 
welk behoort voorlopig tot haar, maar tegelijkertijd men kan hem als tot haar niet behorend 
beschouwen. Zulke toestand heet ieboer: nog behorende tot een hogere, doch tevens een 
betrekking hebbende tot een nieuwe schepping. De wereld Atsieloet, het erfgoed van de 
Schepper, heet “stad”. In zijn gedachten de mens kan uitgaan achter de stadsgrens, doch niet 
verder, dan de chaze van de Brieja zonder daarbij te overtreden. Deze aanvullende 
oppervlakte, “ieboero sjel ier”, bevindt zich op de afstand van 70 ama (Heb. ama – een 
lengtemaat van ca. 60 cm vanaf het vingerbotje tot elleboog), dus 7 sfirot: ChaBa”D 
ChaGa”T, tot de chaze. Dat behoort nog not een stad, hoewel het bevindt zich toch buiten de 
stadsmuur. Na de beëindiging van 70 ama vanaf de chaze van de wereld Jetsiera tot de chaze 
van de wereld Brieja strekt zich een aanvullende oppervlakte van 2000 ama, dus nog 10 sfirot, 
die heet “tchoem sjabbat”. De mens kan uitgaan tevens in deze 2000 ama zonder schending 
van de eenheid met de Schepper, die heet sjabbat, omdat in deze plaats bestaan nog helemaal 
geen onreine wensen. Zulke is de kracht van de sjabbatse hoge straling, dat zij de mens, die 
zich in de wereld Atsieloet bevindt, in staat stelt om op dit niveau af te dalen zonder zich van 
de Schepper los te rukken. Derhalve, de 16 bovenste sfirot van de werelden BieJ”A zijn nog  
gevende vaten en daarom kan de mens zich in hen bevinden, en dat zal niet geacht worden, 
dat hij niet in de Atsieloet is. 
 
Wij hebben behandeld twee vóór-sjabbatse verheffingen van de werelden BieJ”A en Adam 
haRiesjon in de wereld Atsieloet eerst op 10 sfirot, vervolgens nog op 6. In deze toestand 
bevinden zich onder de wereld Atsieloet 16 lege sfirot tot de chaze van de wereld Jetsiera, die 
16 sfirot zijn nog gevende vaten, en daarom zij naar hun eigenschappen nog zeer dicht tot de 
wereld Atsieloet zijn. Zoals reeds boven is gezegd, de werelden BieJ”A waren geschapen uit 
de vaten, die in de wereld Nekoediem werden gebroken, zij vielen onder de parsa en 
vermengden zich, waardoor zij 4 typen vaten creëerden: gevende vaten; vaten van ontvangst; 
vaten van ontvangst vermengd met gevende vaten; en gevende vaten vermengd met 
ontvangende vaten. Aanvankelijk maakt de partsoef Sa”G een selectie, waardoor hij de 
gevende vaten uit alle gebroken deeltjes uitzoekt. Van hen wordt de wereld Atsieloet 
voortgebracht, die bestaat uitsluitend uit G”E, dus altruïstische wensen, die zich ook vóór het 
breken in de wereld Nekoediem bevonden in de hoedanigheid van G”E de Zo”N. De Zo”N 
van de wereld Atsieloet overeenkomst met de Zo”N van de wereld Nekoediem. 
 
Vervolgens worden niet gebruikt nog drie typen vaten:  

1. ontvangende, dus egoïstische vaten. De Sa”G sorteert hen uit, zet hen opzij en werkt 
met hen niet. Dat is lev ha-even, men kan hem met geen altruïstische intenties tot de 
Gmar Tiekoen corrigeren.  

2. verder zijn er gevende vaten, die vielen in vaten van ontvangst en die is het 
onmogelijk om uit elkaar te halen. Dat zijn de werelden BieJ”A, die gelijken op een 
smalle lichte altruïstische streep in het gebied van egoïstische wensen. 
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3. vervolgens zijn er vaten van ontvangst, die zijn ingesloten in gevende vaten. Zij heten 
“AchaP de alieja” van de wereld Atsieloet, met behulp waarvan kan men in de wereld 
Atsieloet in aanvulling tot het licht chassadiem, dat zich daar bevindt, ook het licht 
chochma ontvangen, dus de wereld Atsieloet in de toestand gadloet te brengen. 
Derhalve, hebben wij uiteengezet, wat kan men met name ontvangen uit alle vier 
typen gebroken vaten van de Zo”N van de wereld Nekoediem. Bij het breken van de 
ziel van Adam haRiesjon vormden zich eveneens vier typen gebroken vaten, die zich 
al niet in de werelden BieJ”A bevinden, doch vielen in onze wereld, onder de siejoem 
van de Galgalta. Al deze brekingen leidden ertoe, dat binnen G”E van een lagere 
partsoef zich de kiemen van altruïstische wensen, dus ACha”P van een hogere partsoef 
bevinden. Zo werd de mogelijkheid geopperd voor het corrigeren van vaten. Thans, 
indien de mens in een juiste groep en onder leiding van een juiste Leraar begint te 
leren, dan wekt hij op zich de werking van omringend licht (“or makief”) op, welk 
zuivert geleidelijk de vonken van G”E, die zich in de egoïstische vaten van de mens 
bevinden. Uit de gecorrigeerde vaten G”E bouwt de mens in zichzelf zijn wereld 
Atsieloet op. Op elke traptrede wordt lev ha-even opzij gezet, dus men werkt met hem 
niet. Derhalve blijkt het, dat in de mens doet zich een voltallige weerspiegeling van 
datgene, wat als zou het buiten hem gebeuren, dus van de werelden A”K en ABieJ”A. 
Naar mate van de correctie van zijn vaten, ontvangt hij overeenkomstig het licht A”K 
ABieJ”A, en na volledig te zijn gecorrigeerd, wordt hij gelijk met de afstand vanaf het 
centrale punt van onze wereld tot de Oneindige wereld, dus hij wordt even groot, als 
de Galgalta, en alle gecorrigeerde deeltjes (de zielen van alle mensen) volledig vullen 
met licht de gehele Malchoet van de Oneindige wereld op.  

 
151)En thans gaan wij ophelderen de vierde eigenschap – het niveau mochien in de werelden 
BieJ”A en de plaats van het vallen van deze werelden na de zondeval van Adam haRiesjon. 
Het is bekend, dat door de schade, die door de zondeval van Adam werd toegebracht, 
verdween uit deze werelden alle mochien, dus al het aanvullende zaterdagse licht, dat de 
werelden ontvingen tijdens twee vóór-zaterdagse verheffingen. Bovendien, keerden de Zo”N 
van de wereld Atsieloet in de staat “Va”K en nekoeda”terug.   
 
Dit betekent, dat de Z”A nu, vanuit de invalshoek van de vaten, wederom slechts 6 bovenste 
sfirot heeft, t.w. ChaBa”D ChaGa”T, en waarin zich 6 “onderste” lichten ChaGa”T NeH”J 
bevinden (de omgekeerde onderlingen afhankelijkheid tussen vaten en lichten). En de 
malchoet van de wereld Atsieloet heeft thans slechts één sfira boven de parsa – kether, waarin 
zich het licht nefesj bevindt. 
 
Thans in de drie werelden BieJ”A bleef slechts het licht over, welk in hen was tijdens hun 
ontstaan, dus deze werelden bevinden zich in de toestand Va”K, dus de Z”A. Bovendien, 
vielen zij onder de parsa in de plaats van de werelden BieJ”A, die voor hen na de Ts”B werd 
voorbereid. Nu bevinden zich de vier laatste sfirot van de wereld Jetsiera en alle 10 sfirot van 
de wereld Asieja in de plaats van 14 sfirot van de afdeling van kliepot. 
 
152)De vijfde bijzonderheid in de werelden BieJ”A is daarin besloten, dat tijdens het vallen 
ontvingen zij de mochien de Iema. Nadat de werelden BieJ”A uitkwamen van de Atsieloet en 
vielen onder de parsa, hadden zij de traptrede Va”K. En dan bekleedde de IesjSoe”T zich op 
de Zo”N van de Atsieloet, maakte een zievoeg op de resjiemo de hietlabsjoet in de Zo”N en 
verspreidde het licht nesjama aan de werelden BieJ”A zodanig, dat de wereld Brieja ontving 
van hem 10 volle sfirot op het niveau biena, de wereld Jetsiera ontving Va”K de biena, en de 
wereld Asieja slechts de bchiena achor be achor, dus één punt van malchoet de biena. 
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153)De zesde bijzonderheid – dat is het niveau nesjama le nesjama (chaja) (Heb. le – voorz. 
voor, aan, tot – vert.), welk de werelden BieJ”A bereikten uit de 5 partsoefiem van de 
achoraim van de wereld Atsieloet. Omdat tijdens de verkleining van jareach (de maan), dus de 
malchoet van de wereld Atsieloet, haar 9 onderste sfirot (die “de partsoef van de achor de 
noekva” vormen) onder de parsa vielen en zich op de partsoefiem BieJ”A bekleedden, m.i.v. 
de drie stappen: ieboer, jenieka en mochien. De bchienat mochien, dus een volwassen staat, 
viel in de wereld Brieja; de bchiena jenieka viel in Jetsiera, en de bchiena ieboer viel in 
Asieja. Derhalve, alle werelden BieJ”A ontvingen de bchiena nesjama le nesjama.   
 
De Z”A bouwt de malchoet op, geeft haar alle krachten. De meest hoge uiteindelijke toestand, 
wanneer de Z”A en de malchoet aan elkaar gelijk zijn en met elkaar volledig in contact 
komen. Dan ontvangt de malchoet van de Z”A volledig en geniet, dat zij daarbij hem 
voldoening geeft. Zulke eindtoestand van het Heelal heet de zievoeg van de Zo”N paniem be 
paniem. De malchoet wenste zulke toestand nog in de vierde scheppingsdag te bereiken – zij 
steeg tot aan de Z”A, wenste samen met hem hetzelfde licht van de biena te ontvangen, en dan 
bleek het, dat haar vaten niet-gecorrigeerd waren, en daarom gewaarwordde zij in plaats van 
het licht de volledige duisternis. ‘Duisternis’ – dat is het licht chochma zonder bekleding in 
het licht chassadiem. Toen begon zij te klagen, door het zeggen, dat twee partsoefiem kunnen 
niet het licht uit één bron ontvangen. Bij de Z”A is er én het licht chassadiem, én het licht 
chochma. Bij de malchoet echter vanaf haar ontstaan is er geen licht chassadiem – zij dient 
haar vaten, dus haar intenties te corrigeren. De enige uitkomst uit deze toestand is het zich tot 
een punt te verkleinen (tot één sfira), tot haar natuurlijke grootte, en te beginnen geleidelijke 
correctie van haar vaten, dus het verkrijgen van een scherm. Het verkleinen van de malchoet 
heet kietroeg ha-jareach, dus de klacht van de maan (malchoet) daarover, dat zij niet als de 
zon kan stralen, dus zij zal het licht toch van de Z”A ontvangen. 
 
154)De zevende bijzonderheid – dat is de sfira kether van de noekva van de wereld Atsieloet, 
die  volkomen onbereikbaar is voor de werelden BieJ”A, maar waarvan een kleine straling 
van het licht jechieda in de werelden BieJ”A uitgaat. En het was duidelijk geworden, dat 
tijdens het verkleinen van de maan vielen onder de parsa de stappen ieboer, jenieka en 
mochien van de acherkant van de partsoef noekva van de wereld Atsieloet en bekleedden zich 
op de werelden BieJ”A. NeH”J heten ieboer, ChaGa”T – jenieka, en ChaBa”D heten 
mochien. Echter, de achterkant van de kether de noekva werd de traptrede Atiek voor de 
partsoefiem BieJ”A, men kan hem niet bevatten. Het licht, welk in BieJ”A schijnt – dat is 
slechts een kleine straling van datgene, wat het vóór de zondeval was. Het licht nefesj 
ontvangen de werelden van de ieboer, roeach – van jenieka, het niveau nesjama ontvangen zij 
van mochien de Iema. De nesjama le nesjama, dat het licht chaja is, ontvangen zij van de 9 
onderste sfirot van de noekva. En de bchienat jechieda ontvangen zij van de achterkant van de 
kether van de noekva van de wereld Atsieloet, dus het punt van de malchoet de Atsieloet.  
 
Wij hebben al gesproken, dat op de vierde scheppingsdag vond een verschijnsel plaats, dat de 
verkleining van de maan heet. De malchoet van de wereld Atsieloet wenst dezelfde te zijn, als 
de Z”A van de wereld Atsieloet. Daarom stijgt zij samen met hem in de biena, doch is zij niet 
in staat om hetzelfde licht te ontvangen, als hij, wegens het ontbreken bij haar van een 
bepaalde intentie om omwille van de Schepper te ontvangen, alsmede een scherm, dat aan 
haar egoïstische wensen weerstand kan bieden. Slechts bij het verschijnen bij haar van het 
licht chassadiem, welk zich op het licht chochma zal bekleden en hem naar binnen zal kunnen 
ontvangen, zal zij de eigenschappen van de Z”A kunnen ontvangen. Vandaar ook de afwijzing 
in het ontvangen van het licht chochma in de biena. In plaats van het licht chochma 
gewaarwordde zij de duisternis. Dat vindt plaats bij het voorhanden zijn van wensen en het 
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ontbreken van intenties op hen. Door ons in onze wereld te bevinden, voelen wij noch 
duisternis, noch licht. Wij hebben zelfs geen voorafgevoelde toestand van duisternis wegens 
het ontbreken van de nodige wens om te genieten zelfs omwille van onszelf. Wanneer bij ons 
een dermate geweldige wens voor de  geestelijke genieting zal verschijnen, dat het 
onmogelijk zal zijn om in slaap te vallen, als in een grote liefde, dan zal ook de intentie 
verschijnen om het licht omwille van de Schepper te ontvangen. Hoe wordt het gedaan? Zoals 
de biena haar aanraadt: ga en verklein jezelf. De malchoet verkleint zich tot een punt en 
begint geleidelijk een scherm in drie stappen te verkrijgen: ieboer, jenieka en mochien. 

 199



Stijgingen der werelden 
 
 

Pagina 155 t/m 179 
 
 
155)Het belangrijkste verschil tussen de wereld A”K en de wereld Atsieloet is daarin 
besloten, dat de partsoefiem A”K ontstonden als gevolg van de Ts”A, dus elke van hun 
traptreden bestaat uit 10 volle sfirot, waarin maar één enkel vat is – malchoet. De negen eerste 
sfirot vertegenwoordigen uitsluitend het licht, dus de Schepper. De partsoefiem Atsieloet zijn 
voortbrengselen van de Ts”B, zodat wanneer het gezegd is, dat op die dag, wanneer de 
Schepper de Hemel en de Aarde geschapen had, dan wordt het ermee bedoeld, dat tijdens het 
stijgen van de malchoet (het niveau dien) in de biena (niveau rachamiem), werden de 
rachamiem (mv. vorm van barmhartigheid) in de dien (gerechtigheid)  ingesloten en 
vermengd. Daarbij verscheen een nieuw einde van het hoge licht in de biena op het niveau 
van de chaze (bij het stijgen van de beperkende malchoet in de biena), en de malchoet ha-
miezdaveget, die zich in pe de rosj bevond, steeg in de biena de rosj, die niekvej ejnajem 
heet.  Om die reden van de vaten bleven slechts kether en chochma op het niveau Va”K 
zonder rosj over, dus de lichten nefesj en roeach. Uit 5 vaten ontbreken de biena, de Z”A en 
de malchoet, en van  lichten ontbreken nesjama, chaja en jechieda. 
 
Er is een inwendig en een uitwendig delen van de werelden: de plaats van Atsieloet en BieJ”A 
heten uitwendige, uiterlijke werelden. Binnen deze plaats dient een inwendig deel te zijn, 
waarin zich de wereld Nekoediem bevindt. De wortel van het uitwendige deel van de 
werelden is Nekoedot de Sa”G, die vermengden zich tijdens het afdalen onder de taboer met 
het stadium dalet, die stadium dalet zich onder de taboer van de Galgalta bevindt. Als gevolg 
van deze vermenging van het stadium beth en dalet, werd de plaats vanaf de taboer tot de 
siejoem in twee  delen verdeeld: de plaats van de wereld Atsieloet en de plaats van de 
werelden BieJ”A. In de werelden ABieJ”A en Nekoediem zijn er 10 keliem in elke partsoef, 
omdat de malchoet steeg van haar plaats tot de biena van elke sfira. In de Ts”A is één klie, 
omdat er is maar één malchoet beneden, die licht ontvangt van negen eerste sfirot. In de Ts”B 
vormden zich 10 keliem. De malchoet stijgt naar 9 eerste sfirot (tet riesjonot) als gevolg van 
de Ts”B op. Zijn die 9 eerste sfirot soms lichten? Stijgt de malchoet tot de lichten? Er bestaat 
een stelregel: de bchiena dalet heet klie, doch de 9 eerste sfirot heten lichten. De wens om te 
ontvangen – dat is het stadium dalet, en daarom is hij van het licht afgezonderd. In de 
geestelijke wereld betekent het stadium dalet - het stadium van het ontvangen voor zichzelf 
zonder het geven. De eerste 9 sfirot – dat zijn lichten, en de malchoet – dat is het stadium van 
het ontvangen, welk alles ontvangt, wat er in de 9 eerste sfirot aanwezig is. Thans stoot deze 
bchiena het licht af, zeggend: indien ik kan werken met een intentie om  te geven, gelijk het 
licht dat doet, dan mag ik ontvangen omwille van het geven. En deze verandering van de 
intentie is juist alle eesentie, die onderscheidt het werk omwille van de Schepper van het 
ontvangen voor zichzelf. 
 
156)Zoals boven is reeds gezegd, ontvingen de patsoefiem van de wereld Atsieloet het licht 
chochma, middels het stijgen van Ma”N tijdens de tweede ieboer, van de partsoefiem A”B-
Sa”G van de wereld A”K. Dit licht bracht de malchoet naar beneden van niekvej ejnajem de 

 200



rosj wederom in pe, zoals het was vóór de Ts”B. Daarbij verkrijgen de partsoefiem opnieuw 
de vroeger ontbrekende vaten van de biena, de Z”A en de malchoet, en overeenkomstig, de 
lichten nesjama, chaja en jechieda. Dit betreft slechts 10 sfirot de rosj, en niet de goef, omdat 
het licht chochma verspreidde zich nog niet vanaf pe de rosj in goef. Daarom zelfs na het 
verkrijgen van mochien de gadloet van de rosj, bleven de lichamen zoals vroeger in de 
toestand van de Ts”B, als in de toestand van katnoet. Derhalve, de partsoefiem van de 
Atsieloet worden beschouwd als het niveau van de 10 sfirot, die kwamen op de aviejoet van 
de bchiena alef uit, wat overeenkomt met de traptrede Z”A (Va”K blie rosj), en heet de 
wereld M”A. Zij bekleden zich op de partsoefiem M”A (Z”A) van de 5 partsoefiem van de 
wereld A”K, die onder de taboer zijn opgesteld. 
 
In de wereld Atsieloet bestaat een bepaald verbod: het licht, welk zich in het hoofd bevindt, 
verspreidt zich niet in de goef. Eens spreidde de gadloet zich van het hoofd in het lichaam in 
de wereld Nekoediem uit, dat tot het breken van de vaten leidde. In de wereld A”K nemen wij 
waar, dat alles, wat in het hoofd is, spreidt zich vervolgens ook in het lichaam uit. Na het 
breken van de vaten in de wereld Nekoediem bleven resjiemot over, die duidelijk spreken van 
het feit, dat de gadloet, die zich in het hoofd na het stijgen van Ma”N voordeed, kan in de 
goef niet overgaan – daarop bestaat het verbod. Daarom gaat het licht in de wereld Atsieloet 
nooit van rosj in goef over. Dan mag men dus de vaten van ontvangst niet gebruiken? En hoe 
zal dan de correctie plaatsvinden? Al het verdere proces, dat zich met het egoïsme voordoet, is 
zijn correctie middels een speciale methode, die ACha”P de alieja heet, of te wel, de 
middenlijn. Maar in de wereld Atsieloet en verder zal het licht van de gadloet nooit in de goef 
doorkomen, zelfs indien er een precieze bereking gemaakt zal worden, dat het veilig is en 
omwille van de Schepper gebeurt. In de geestelijke wereld zal het niet meer gebeuren 
krachtens de overgehouden reshiemot. Alle partsoefiem van de wereld A”K zijn verdeeld als 
volgt: rosj heet kether, de plaats van pe tot chaze heet chochma, vanaf de chaze tot de taboer – 
biena, vanaf de taboer tot jessod – Z”A, de plaats vanaf jessod tot siejoem heet malchoet. 
Indien wij echter de Galgalta in ogenschouw nemen, dan heet zijn rosj kether, vanaf pe tot 
chaze – A”B, vanaf chaze tot de taboer – Sa”G, vanaf de taboer tot jessod – M”A en vanaf 
jessod tot siejoem – Bo”N. 
 
Elke van de partsoefiem van de wereld Atsieloet bekleedt zich op het met hem 
overeenkomende deel van het lichaam van de partsoef van A”K. Bijvoorbeeld, de partsoef 
Atiek de Atsieloet verhoudt zich tot de partsoef Galgalta als M”A, dus als Z”A verhoudt zich 
tot kether. Een rosj van elke partsoef is een voortbrengsel van een voorafgaande toestand, die 
zich reeds voordeed, dus liet resjiemot achter. Een nieuwe toestand verschijnt op basis van 
deze resjiemot met alle bijzonderheden. Daarom is in rosj alles bekend, wat vroeger geweest 
was. is niets, dat buitengewoon of onbekend is. Evenwel, als in onze wereld. Bij de geboorte 
van het kind zijn de ouders bekend, naar wiens eigenschappen kan men het toekomstige kind 
beschrijven. Bij het uitkomen van elke nieuwe partsoef kan men volkomen eenduidig 
voorspellen, hoe hij zal zijn. Echter, datgene, wat in de wereld Nekoediem gebeurde, was, op 
het eerste gezicht, niet geprogrameerd. Maar er is nog een hoofd – IesjSoe”T, die zich boven 
de taboer van de Galgalta bevindt en tot de Ts”A behoort. Van lagere hoofden is het 
verborgen, wat zich binnen de perken van de Ts”A voordoet, zij kunnen zich vinden slechts 
binnen hun eigen perken, dus in de perken van de Ts”B. En de IesjSoe”T bevat in zich alle 
informatie. Hij heeft belangstelling, vanuit de invalshoek van de Ts”A, in het verdere breken. 
Echter, indien de vaten van het lichaam van de wereld Nekoediem zelf over volledige 
informatie omtrent de Ts”B hadden, zouden zij niet in staat zijn om zulke ontvangst omwille 
van de Schepper te ondernemen, daar hun scherm het niet aan zou kunnen. Na het breken van 
de vaten bestaat in rosj van de wereld Atsieloet een speciale resjiemo, die voorkomt het zich 
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verspreiden van het licht uit rosj in goef. De goef kan zich slechts in de toestand Va”K 
bevinden. 
 
157) De Atiek van de wereld Atsieloet ontvangt licht van M”A de Galgalta, dus hij bekleedt 
zich op hem vanaf de taboer tot jessod. En de partsoef Ariech Anpien (A”A) de Atsieloet 
bekleedt zich op de partsoef A”B vanaf de taboer en eronder en ontvangt licht van de 
traptrede M”A de A”B. De partsoef Abba ve Iema de Atsieloet bekleedt zich op de partsoef 
Sa”G van de wereld A”K vanaf de taboer en eronder en ontvangt licht van de traptrede M”A, 
die zich daar bevindt. De Zo”N de Atsieloet bekleedt zich op de partsoefiem M”A en Bo”N 
van de wereld A”K en ontvangen licht op deze traptrede. Derhalve, elke partsoef van de 
wereld Atsieloet ontvangt licht van de met hem overeenkomende partsoef van de wereld A”K 
op het niveau van zijn Va”K blie rosj vanaf de taboer tot jessod, dus op het niveau M”A van 
de wereld A”K, doch hij bekleedt zich niet volledig op de met hem overeenkomende partsoef 
van de wereld A”K. En ondanks het feit, dat in hoofden van de wereld Atsieloet het niveau 
van het licht chochma bereikt Ga”R, nemen wij in aanmerking slechts dat niveau van het licht 
chochma, welk verspreidt zich vanaf pe de rosj in goef, dus Va”K blie rosj of Z”A.  
 
De gehele Heelal stelt 5 werelden voor, die zelf worden verdeeld in 5 partsoefiem, elke 
waarvan wordt verdeeld in 5 delen naar de mate van zijn aviejoet. Vanaf de Ts”B, heeft elke 
partsoef drie toestanden: ieboer, jenieka, mochien, die zijn één in de ander opgesteld. Een 
ACha”P van een hogere partsoef bevindt zich in G”E van een lagere. Een kether van een 
lagere partsoef kan slechts van een malchoet van een hogere licht ontvangen. Elke partsoef 
bekleedt zich op een voorafgaande partsoef vanaf zijn pe en eronder, zoals in de Ts”A. 
Echter, in de partsoefiem, die naar de wetten van de Ts”B zijn opgebouwd, zijn er eigen 
wetten. Alles hangt ervan af, die functie daarbij men wenst uit te drukken. Bovendien, zijn 
alle kethers met elkaar verbonden, alle chochmot tussen elkaar e.d. Een chochma van een 
lagere kan geen licht van een Z”A van een hogere ontvangen of van een biena. Een chochma 
ontvangt van een chochma via de gehele ketting. In het geheel en in het bijzonder alles wordt 
teruggebracht tot de wet van de gelijkenis der eigenschappen. De mens begint al dit nauw met 
elkaar verbonden systeem pas dan te bevatten, wanneer bij hem verschijnen ermee 
overeenkomende vaten. Hij wordt een geïntegreerd deel van dit systeem, kan op hem zijn 
invloed uitoefenen en is zelf aan zijn onophoudelijke invloed onderhevig.  
 
158)Het wordt niet bedoeld, dat elke van de 5 partsoefiem van de Atsieloet bekeeldt zich op 
de met hem overeenkomende bchiena van de wereld A”K. Dat is onmogelijk, omdat de 5 
partsoefiem van de A”K bekleden zich één op de ander. Hetzelfde doet zich voor met de 5 
partsoefiem van de Atsieloet. De bedoeling is, dat het niveau van elke partsoef van de wereld 
Atsieloet verhoudt zich met het met hem overeenkomende niveau in de 5 partsoefiem van de 
A”K en vandaar hij zijn licht ontvangt. 
 
En thans gaan wij de tek. 3 van “Sefer ha-ielan” (het boek der Boom) bekijken en de 
verklaring erbij. Daarin is getoond de toestand van de 5 partsoefiem van de A”K in hun 
permanente staat, waarvan de 5 partsoefiem van de M”A Chadasj uitkwamen, of te wel de 5 
partsoefiem van de wereld Atsieloet in hun permanente staat, dus in hen vond nooit meer één 
of andere verkleining plaats, omdat dat zijn gevende vaten, en als zodanig kan met hen slechts 
een toename plaatsvinden, dus de gadloet. Daarin wordt eveneens behandeld de verdeling van 
elke partsoef in kether, en ABieJ”A, die heten nog kether, A”B, Sa”G, M”A en Bo”N, of te 
wel jechieda, chaja, nesjama, roeach en nefesj. Elke hoofd tot pe heet kether, of jechieda. De 
afstand vanaf pe tot chaze in elke partsoef ervan heet Atsieloet, of A”B, of jechieda. De 
afstand vanaf chaze tot taboer in elke partsoef draagt de benaming Brieja, of Sa”G, of 
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nesjama. De plaats vanaf taboer en eronder in elke partsoef ervan heet Jetsiera en Asieja, of 
M”A en Bo”N, of roeach en nefesj. Laten wij ook uiteenzetten de volgorde van het bekleden 
van één partsoef op de andere. Elke lagere ervan bekleedt zich op een hogere vanaf pe en 
eronder in overeenkomst met de volgende wet: een hoofd van elke lagere bekleedt zich op de 
A”B, dus de Atsieloet van een hogere. De A”B, dus de Atsieloet van een lagere bekleden zich 
op de Sa”G, dus de Brieja van een hogere. De Sa”G, dus de Brieja van een lagere – op de 
M”A en Bo”N (Jetsiera en Asieja) van een hogere. Derhalve, pe van een hogere is het niveau 
van een galgalta van een lagere. Een chaze van een hogere dient tot pe voor een lagere. Een 
taboer van een hogere is een chaze voor een lagere. Tevens wordt opgehelderd het uitkomen 
van de M”A Chadasj in elke van de 5 partsoefiem van de wereld Atsieloet alsmede in de met 
hem overeenkomende partsoef in de wereld A”K.  
 
159)Om hogere partsoefiem in staat te stellen mochien vanaf pe naar beneden in goefiem van 
de 5 partsoefiem de Atsieloet te verspreiden, is het stijgen van Ma”N van lagere partsoefiem 
nodig. Pas dan kan men hen een aanvulling tot 10 sfirot van het tweede type geven, die 
aanvulling is voldoende tevens voor de goefiem. Ma”N stijgt in drie fasen op. Aanvankelijk 
stijgt de Ma”N op de aviejoet beth, waarop de 10 sfirot van het niveau biena uitkomen, dus de 
Sa”G in gadloet met het licht nesjama. Vervolgens stijgt de Ma”N op de aviejoet giemel, 
waarop de 10 sfirot van het niveau chochma uitkomen, dus de A”B met mochien van het licht 
chaja. En wanneer de Ma”N voor de derde keer opstijgt op de aviejoet dalet, komen de 10 
sfirot van het niveau kether uit, of de Galgalta met mochien van het licht jechieda.  
 
Een licht, dat van boven aankomt in antwoord op een stijging van een Ma”N, vult lagere 
partsoefiem tot 10 sfirot aan en geeft hen kracht zodanig, dat zij een scherm op hun niet-
gecorrigeerde eigenschappen kunnen opbouwen en uit de toestand katnoet in de toestand 
gadloet langs het tweede type kunnen overgaan, dus door middenl van een aanvulling van 
ACha”P tot G”E tot 10 sfirot. Een licht, dat een partsoef binnenkomt, hangt van de aviejoet op 
het scherm af, dus van de wens, die een partsoef kan gebruiken. In hoeverre een partsoef licht 
in zichzelf kan opnemen, in die mate hij omwille van de Schepper kan opereren. Zodra iets in 
één van de partsoefiem verandert, terstond vinden ook veranderingen in alle andere, omdat er 
bestaat een wederzijdse combinatie, een onderlinge verbinding en doordringing van één 
partsoef in een andere. Indien de mens maakt slechts één geringe correctie, dan wekt hij direct 
een enorm licht in alle partsoefiem en werelden op. Zozeer is belangrijk de rol van de mens 
als de enige intelligente schepping voor de verandering van de toestand in de wereld. Elk 
element van de schepping ondervindt datgene, wat alle andere ondervinden. Na het 
verdwijnen van het licht blijven resjiemot op het scherm, en het scherm stijgt in rosj op en 
verzoekt om kracht in overeenkomst met de resjiemot, die in hem zijn overgehouden. In de 
wereld Nekoediem na het breken van de vaten (keliem) stijgt het scherm met alle resjiemot 
omhoog en wederom een vulling wenst, dus een nieuwe intentiekracht. Elke volgende 
traptrede kan pas worden voortgebracht, nadat een voorafgaande volledig is ontstaan, dus 
voordat de partsoef Atiek is gevormd, kan geen partsoef Ariech Anpien worden 
voortgebracht. Rosj de Sa”G controleert de resjiemot dalet-giemel en brengt op hen de 
partsoef Atiek voort. Vóór zijn ontstaan kan geen stadium chochma uitkomen. Nadat rosj de 
Sa”G vult de Atiek tot de toestand gadloet, geeft rosj de Sa”G hem alle resjiemot die hij had 
over, opdat hij uit hen (uit deze resjoet – vert.) de volgende zal uitzoeken, dus de meest 
kleine. Zo zoekt de Atiek Ma”N uit, die een scherm is en de resjiemot in het stadium 
chochma. Vervolgens, na het vormen van de katnoet en gadloet in de A”A, verkrijgt hij alle 
resjiemot en zoekt uit hen de kleinste uit voor het stadium biena. Thans, wanneer in de A”A 
gadloet de nesjama is, is hij in staat om al katnoet in Abba ve Iema (Av”I) voort te brengen op 
de plaats van de biena van de wereld Atsieloet (biena de M”A). Om de ACha”P van Av”I 
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kracht te geven het licht “omwille van de Schepper” te ontvangen, dient een zievoeg A”B-
Sa”G plaatsvinden, en dit licht daalt van de Sa”G onder de parsa via alle partsoefiem van de 
wereld Atsieloet heen tot de juiste plaats af. 
 
160)De lagere partsoefiem, waarop een rol van het op te laten stijgen van Ma”N is opgelegd, - 
dat zijn de menselijke zielen (“NaRa”N de tsadiekiem”), die reeds in de werelden BieJ”A  
inbegrepen en zij kunnen de Ma”N stijgen in de Zo”N van de wereld Atsieloet, dusde voor 
hen hogere partsoef, die stijgt, op zijn beurt, de Ma”N op in zijn hogere partsoefiem: de 
Ariech Anpien, Abba ve Iema en noger, totdat zij tot de partsoefiem van de A”K aankomen. 
Dan daalt in antwoord op de Ma”N uit de Oneindige wereld het hoge licht in de werelden 
A”K neer, die Ma”N daar opsteeg, en op hem komen 10 sfirot uit volgens het niveau van de 
aviejoet van de Ma”N, die zich daar bevindt. Indien hij de bchiena beth is, dan overeenkomt 
dat met het niveau nesjama. De bchiena giemel beantwoordt aan het niveau chaja, en de 
bchiena dalet roept het licht van het niveau jechieda op. Ook daaruit daalt de mochien van 
traptrede tot traptrede via de partsoefiem van de wereld A”K tot de partsoefiem van de wereld 
Atsieloet, totdat hij tot de Zo”N van de wereld Atsieloet aankomt, die Z0”N beïnvloeden 
middels de mochien de NaRa”N de tsadiekiem (de NaRa”N van rechtvaardigen – vert.), opdat 
zij Ma”N uit de BieJ”A stijgen. En de algemene stelregel is daarin besloten, dat elke 
vernieuwing van mochien uitsluitend uit de Oneindige wereld komt. Geen enkele traptrede 
een Ma”N kan stijgen of het licht chochma ontvangen zonder een aan hem naastgelegen 
hogere partsoef. 
 
De wereld Atsieloet bevindt zich vanaf de taboer van de wereld A”K tot de parsa. Onder de 
parsa bevinden zich de werelden BieJ”A, waarin de niet-gecorrigeerde zielen zich bevinden. 
Indien deze zielen het verkrijgen van krachten middels één of andere handelingen met hun 
verzoek kunnen opwekken (één en ander ter correctie van de Zo”N van de wereld Atsieloet), 
dan brengen  zij dit verzoek hoger, tot rosj de Galgalta van de wereld A”K, welk rosj raakt de 
Oneindige wereld aan en wekt het hoge licht ter overbrenging in de BieJ”A. Het licht, dat zich 
van boven verspreidt, is vele malen groter dan de verzoeken van de werelden BieJ”A, doch, 
door zich naar beneden neer te dalen en alle partsoefiem en de werelden door te lopen, 
reduceert het licht zich tot de grootte van het verzoek in zoverre, dat het de verzoeker geen 
schade toebrengt. Waar een partsoef zich zou niet bevinden, hij gewaarwordt slechts degene, 
die zich één traptrede boven hem bevindt. Tot hem richt hij zich met een verzoek om hulp, en 
slechts tot hem, en niet enkele traptreden hoger. In overeenkomst met het werk aan de 
correctie, dus in overeenkomst met het opnieuw verworven scherm, zal zijn positie, dus zijn 
traptrede, veranderen. Doch dient hij zich altijd slechts tot de eerste traptrede wenden, die 
boven hem is. De zielscorrectie begint vanuit onze wereld. Een mens van onze wereld, een 
tweevoetige eiwitwezen, ontvangt van boven naar binnen het signal, begint tot iets te streven 
wat hij niet snapt, zoekt en vindt een Leraar, een groep en boeken, die hij bestudeert. Op basis 
van een intens werk samen met een groep, die door een Rav-leraar wordt geleidt, kan een 
leerling een fase ieboer in de meest lage geestelijke partsoef bereiken. Verder zullen 
geleidelijk zijn gevende vaten, dus G”E ontstaan. Zulke toestand heet katnoet. Het verschijnen 
van G”E spreekt over het ontstaan binnen de mens van zijn eigen kleine wereld Atsieloet met 
de aviejoet sjoresj en alef. Het voortzetten van de lessen doet in hem een wens ontstaan om 
zich met een verzoek tot de volgende traptrede te richten om hem de mogelijkheid te geven de 
vaten van ontvangst te ontvangen, dus om in gadloet over te gaan, dus om, terwijl hij geeft, te 
ontvangen. Maar, zoals bekend, op de vaten van ontvangst was de Ts”B gedaan. De wereld 
Nekoediem wenste ze te ontvangen en verbraak.  Adam haRiesjon wenste met hen te werken 
en ook hij verbraak. Hoe kan men toch ze ontvangen? Slechts middels ACha”P de alieja. De 
mens verzoekt, om krachten te ontvangen, die hem in staat zouden stellen om met de vaten 
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van ontvangst te werken binnen de grenzen, die het breken van de vaten niet toelaten. Indien 
de mens verzoekt juist om die mate van correctie, waarvoor hij zijn vaten heeft voorbereid, 
d.i. indien hij precies weet, wat hij nodig heeft, dan komt bij hem direct een geestelijke kracht, 
die exact beantwoord aan zijn verzoek over een mogelijkheid om met de vaten van ontvangst 
te werken volgens zijn anti-egoïstische bereidheid. 
 
Indien vroeger hij slechts G”E met de aviejoet sjoresj/alef had, dan begint hij thans met de 
ACha”P te werken op, laten wij zeggen, aviejoet beth. Hij gaat de traptrede katnoet over en 
ontvangt het eerste niveau van gadloet, de bchiena beth, dus hij stijgt de eerste keer op. In zijn 
verder werk verkrijgt hij de kracht om met de aviejoet giemel te werken, en steegt opnieuw. 
En uiteindelijk verkrijgt hij de vaten van ontvangst van het niveau dalet en stijgt voor de 
derde keer, waardoor hij een volle gadloet verkrijgt. Wanneer de mens over G”E beschikt, dan 
bevindt hij zich op het niveau van de Zo”N van de wereld Atsieloet. Bij de eerste keer van 
gadloet stijgt hij op het niveau IesjSoe”T op, bij de tweede – op het niveau van Abba ve Iema 
van de wereld Atsieloet. Bij de derde keer verkrijgt hij het niveau van de Ariech Anpien van 
de wereld Atsieloet, en dus, bekleedt zich volledig op de Zo”N van de wereld Nekoediem, die 
verbraken, dus hij corrigeert ten volle de Zo”N van de wereld Nekoediem. Zo, geheel 
zelfstandig, door zijn eigen inspanningen keert de mens tot zijn geestelijke wortel, waardoor 
hij het gehele geestelijke licht volledig in zichzelf ontvangt. De tsadiekiem (mensen die zich 
permanent in de toestand van rechtvaardiging van het Bestuur van de Schepper bevinden – 
vert.) zijn zielen, die zich in een bepaalde geestelijke toestand in de werelden BieJ”A 
bevinden, en die zielen wensen om de Schepper volkomen te rechtvaardigen. Al onze taak is, 
om het niveau tsadiek gamoer (volledige rechtvaardige) te bereiken, wanneer alle   optredens 
van de Schepper ten volle worden geopenbaard. Door het zien, dat alle optredens van de 
Schepper juist zijn, geeft de mens Hem de naam Rechtvaardige. Daarom ook de mens zelf 
heet rechtvaardige. Indien niet alle optredens van de Schepper aan de mens geopenbaard 
worden, of dat de Schepper is van hem verborgen, hetzij volledig, hetzij gedeeltelijk, dan heet 
hij overeenkomstig onvolledige rechtvaardige, onvolledige zondaar of volledige zondaar.  
 
Onze toestand en naam zijn afhankelijk slechts van de mate van openbaring van de Schepper. 
Afhankelijk daarvan zullen onze wensen, dus eigenschappen, worden veranderd. Waarom 
heet de ziel nesjama? Omdat dit het meest grote licht is, die onze ziel kan ontvangen. De 
wereld A”K bestaat uit 5 partsoefiem, aangezien de Schepper op alle 5 delen van de malchoet 
invloed uitoefent. De Zo”N van de wereld Atsieloet zijn de hoge partsoef voor alle werelden 
BieJ”A, dus hij is de insluiting van al datgene, wat zich onder de parsa en eronder bevindt. 
Elke Ma”N stijgt voor alles in de Ga”R van de Zo”N van de wereld Atsieloet op. Maar de 
Zo”N kunnen het verzoek van de werelden BieJ”A niet inwilligen. Zo’n licht als het licht van 
correctie, of te wel, het vullingslicht, kan slechts van boven komen. Het licht, dat aanwezig 
was tijdens het breken van de vaten, waar de partsoefiem van genoten en zich mee 
bevredigden, lijkt niet op het licht, welk tijdens de correctie en vulling komt. Het genieten van 
dit licht geeft aan, dat ik geniet van het genieten van de Schepper. Daarom daalt zulk licht uit 
de Oneindige wereld neer, dus het kan zich in de Zo”N van de wereld Atsieloet niet bevinden. 
Elke beweging in de geestelijke wereld is altruïstisch. Een voorafgaande partsoef kan aan een 
volgende niet geven datgene, wat voor hem schadelijk zou kunnen zijn. Een volgende partsoef 
is een natuurlijke voortzetting van de ontwikkeling van een voorafgaande, dus zijn gedachten, 
zijn wensen. De Galgalta heeft zich volledig uitgeput. Hij kan niet meer omwille van de 
Schepper doen. Daarom wordt hem de volgende mogelijkheid geopend: nog één of andere 
hoeveelheid licht te ontvangen, doch op kleinere aviejoet, dus op het niveau van de A”B, die 
zet de verrichtingen van de Galgalta voort. Na de wereld Atsieloet behoren de 7 eerste sfirot 
vanaf de parsa tot de chaze van de wereld Brieja (70 ama) nog, a.h.w., tot de wereld Atsieloet. 
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Vervolgens kan men de 10 volle sfirot vanaf de chaze van de wereld Brieja tot de chaze van 
de wereld Jetsiera (2000 ama) nog op sjabbat gebruiken in toestanden, wanneer de 
partsoefiem in de wereld Atsieloet stijgen. Wij zien, dat het aanzienlijk moeilijker is om vanaf 
de chaze van de wereld Jetsiera tot de chaze van de wereld Brieja door te lopen, dan vanaf de 
parsa tot de chaze van de wereld Brieja. Deze veranderingen zijn betrekkelijk. 
 
161) En weet, dat lagere partsoefiem kunnen het licht vanuit de Zo”N van de wereld Atsieloet 
niet eerder ontvangen, dan wanneer, dankzij een verzoek van lagere, alle hogere partsoefiem 
van de werelden Atsieloet en A”K gadloet ontvangen. Het vernieuwen van mochien vindt 
slechts uit de Oneindige wereld plaats, echter de mochien van NaRa”N de tsadiekiem kan 
men slechts van een voorafgaande partsoef ontvangen, dus van de Zo”N van de wereld 
Atsielot. Daarom dient de mochien af te dalen en zich te verspreiden via alle partsoefiem, die 
zich boven de Zo”N van de wereld Atsieloet bevinden, totdat die hem bereikt, en vandaar al 
tot NaRa”N de tsadiekiem in de werelden BieJ”A. Wij weten al, dat in het geestelijke niets 
verdwijnt, en dat het overgaan van een object van plaats tot plaats betekent niet zijn 
verdwijnen op de eerste plaats, zoals het geval is in onze wereld, doch spreekt over het feit, 
dat het zich degelijk op de eerste plaats blijft te bevinden ook na zijn verplaatsing op de 
tweede plaats. Dat kan men vergelijken met het aansteken van een kaars door middel van een 
andere kaars, wanneer de voorafgaande kaars, door het vuur aan de tweede kaars door te 
geven, blijft eveneens aan. Er bestaat een stelregel, dat het basislicht, dus de wortel, blijft op 
de eerste plaats te staan, en op de tweede plaats gaat slechts een aftakking van hem over. En 
dan zal je begrijpen, dat hetzelfde licht, welk  via bovenste werelden doorkomt en tot NaRa”N 
de tsadiekiem aankomt, blijft op elke traptrede, waarlangs het doorloopt, achter. En alle 
traptreden vergroten hun licht ten koste van datgene, wat de tsadiekiem dienen door te geven. 
Een klein werk van een klein mannekke beneden wekt een enorm licht in alle werelden op. De 
verdienste van de mens is dat het door hem ontvangen licht wordt als zijn persoonlijke 
aanwinst geacht.  
 
162) En van datgene, wat gezegd is, dien je te begrijpen, hoe de lagere dragen door hun 
verrichtingen bij aan stijgingen en afdalingen van de partsoefiem en de werelden. Indien hun 
handelingen correct zijn, dan doen zij de Ma”N stijgen en trekken het licht aan. En dan 
groeien alle werelden, alle traptreden, waarlangs het licht dooloopt, en stijgen omhoog dankzij 
het licht, dat zij doorgeven. Wanneer zij echter hun verrichtingen bederven, dan wordt ook de 
Ma”N geschonden. Mochien uit de traptreden en de werelden verdwijnt, en het overbrengen 
van het licht van hogere werelden tot lagere ophoudt. Dat draagt bij aan het afdalen van de 
werelden in hun  permanente (minimale) aanvangstoestand. 
 
Wij weten, dat niets verdwijnt. Wat het was, dat blijft. Het stijgen en het afdalen van de 
werelden wordt bepaald slechts ten opzicht van de zielen, die, door hun verrichtingen te 
verslechten, doen de werelden afdalen ten opzicht van zichzelf, en door goede daden te doen, 
dragen zij bij aan het stijgen van de werelden. Er is niets dat in de wereld zich voordoet, wat 
niet zou bijdragen aan het voortbewegen tot de correctie en de toenadering tot de Gmar 
Tiekon. Elke traptrede, elke gebeurtenis, elke verrichting – dat is nog één stap tot de correctie. 
Wat betekent, dat één of andere ziel bedierf? Zij werkte aan zichzelf, wenste één of andere 
geestelijke handeling te verrichten, dus op te stijgen, met de Schepper op één of andere 
traptrede samen te vloeien. Zij deed Ma”N opstegen, ontving van boven licht en kracht om op 
één of andere traptrede op te stijgen. Op de verworven traptrede kan zij niet onbewegelijk 
blijven steken. Om één of andere beweging mogelijk te maken, voegt men haar (aan de ziel – 
vert.) nog groter egoïsme toe, waarop zij voorlopig geen scherm heeft. Daarom valt zij onder 
de invloed van deze lading, dus wordt bedorven. Elk vallen vindt daarvoor plaats, dat men 
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wederom krachten verkrijgt ter nieuwe stijging en om, dienovereenkomstig, terstond een nog 
groter egoïsme te ontvangen. Zo brengt men geleidelijk uit het egoïsme in het altruïsme alle 
oorspronkelijke egoïstische wensen over. Baal haSoelam brengt een voorbeeld met een 
koning, die, terwijl hij wenste van één hoofdstad naar een andere te verhuizen, wist niet, hoe 
zijn schatten over te brengen. Daarom gaf hij aan ieder van zijn onderdanen één gouden munt. 
Voor dit bedrag kon men hen vertrouwen. Derhalve, met kleine porties kon hij al zijn bezit 
over te brengen. Hier zien wij een toespeling op de correctie van het gehele egoïsme middels 
het verdelen ervan in kleine deeltjes en hun overbrenging in de wereld Atsieloet, waar zij 
wederom in één geheel zullen samenvloeien, dus in één vat, in één gemeenschappelijke ziel. 
163)Thans gaan wij ons ophelderen de volgorde van het stijgen van de 5 partsoefiem van de 
wereld Atsieloet in de 5 partsoefiem van de wereld A”K, alsmede het stijgen van de 3 
werelden BieJ”A in de IesjSoe”T en de Zo”N van de wereld Atsieloet, vanaf hun permanente 
minimale toestand, dus de katnoet, tot de meest hoge toestand, die slechts aan het einde van 
6000 jaren in de Gmar Tiekoen kan zijn. Gewoonlijk bestaan drie stijgingen, die worden 
verdeeld in grote hoeveelheid bijzondere stijgingen. Het minimale niveau van de werelden is 
A”K en de BieJ”A. Het is ons bekend, dat de eerste partsoef in de wereld A”K na de Ts”B 
was de Galgalta, waarop zich de 4 volgende partsoefiem van de wereld A”K bekleedden: 
A”B, Sa”G, M”A, Bo”N. De siejoem raglej van de A”K bevindt zich boven het punt van onze 
wereld. Om de Galgalta heen van alle kanten is het omringende licht van de Oneindige 
wereld, de grootheid waarvan is het onmogelijk te meten, en er is geen einde aan. Een deel 
van het algehele de Galgalta omringende licht van de Oneindige wereld komt in zijn 
binnenste en heet lijn en inwendig licht. 
 
164)Binnen de partsoefiem M”A en Bo”N van de wereld A”K bevindt zich de partsoef 
TaNeHJ”M van de wereld A”K, die heet ook Nekoedot de Sa”G van de wereld A”K. Tijdens 
de Ts”B steeg de malchoet ha-mesajemet, die zich boven het punt van onze wereld bevond, in 
tieferet en vestigde zich op de plaats in de chaze van deze partsoef onder het bovenste derde 
van zijn tieferet. Daar vormde zich een nieuwe siejoem op het hoge licht, die kon zich niet 
van deze plaats naar beneden verspreiden. Deze siejoem kreeg de naam parsa onder de wereld 
Atsieloet. De sfirot van de partsoef Nekoedot de Sa”G, die onder de parsa zijn 
achtergebleven, vormden een plaats voor de 3 werelden BieJ”A in de volgende volgorde: de 
onderste twee derden van tieferet en tot de chaze bereidden de plaats voor de wereld Brieja. 
De netsach, hod, jessod bereidden de plaats voor de wereld Jetsiera. De malchoet vormde de 
plaats voor de wereld Asieja. Derhalve, de plaats voor de drie werelden BieJ”A begint vanaf 
de parsa en eindigt boven het punt van onze wereld. 
 
De parsa, dus tieferet, heet “biena de goefa”, die onder invloed van de tsiemtsoem (beperking) 
komt onder Ga”R (giemel riesjonot) de biena te staan. Men dient te onthouden, dat goef van 
een partsoef, dus tieferet, wordt in drie delen verdeeld: het bovenste derde van de tieferet – 
ChaBa”D; het middelste derde van de tieferet – ChaGa”T en het onderste derde van de tieferet 
– NeH”J. De malchoet stijgt onder Ga”R de biena op, in de plaats, die heet “chaze”. Vanaf 
deze plaats en eronder werkt de wet van de Ts”B en wordt een parsa onder de wereld 
Atsieloet gevormd.  
 
165)De vier werelden: Atsieloet, Brieja, Jetsiera en Asieja – bezetten de plaats vanaf de parsa 
en tot het punt van onze wereld. De wereld Atsieloet nestelt zich onder de taboer van de 
wereld A”K tot de parsa. Vanaf de parsa tot het punt van onze wereld vormde zich de plaats 
voor de drie werelden BieJ”A. De toestand van de werelden A”K en ABieJ”A heet thans 
permanent te zijn, en nooit zal in hen enige verkleining waargenomen worden. En in deze 
toestand in alle partsoefiem en werelden is slechts het niveau Va”K zonder rosj aanwezig. En 
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zelfs indien in de 3 eerste partsoefiem van de wereld Atsieloet wel Ga”R in hun hoofden is, 
toch onder pe spreidt het licht zich niet uit, en al hun goefiem bevinden zich in de toestand 
Va”K zonder hoofd. Dezelfde toestand bestaat evneens in de werelden BieJ”A. En zelfs in de 
partsoefiem van de wereld A”K ten opzicht van het omringende licht, dus or makief, wordt 
geacht, dat ook bij hen ontbreekt Ga”R. 
 
De Ga”R – dat is rosj en echt licht chochma, en Va”K – dat is licht chassadiem met een 
deeltje van licht chochma. Wat gebeurt er nou in de wereld Atsieloet? Laten wij beginnen 
onze uiteenzetting uit de verte, van de Galgalta. De Galgalta ontvangt licht uit de Oneindige 
wereld. Wij weten, dat er een omgekeerde onderlinge afhankelijkheid tussen lichten en vaten 
bestaat. Hoe grover is een vat, des met een groter scherm hij kan werken, dus des te groter 
licht hij kan ontvangen. En omgekeerd, hoe minder is een vat, des te kleiner is zijn scherm en 
des te minder licht hij zal ontvangen. Alles hangt van datgene af, in hoeverre de meest lage 
geestelijke objecten, dus zielen, zullen kracht eisen ter correctie van hun egoïsme. Voordat de 
lage zich niet gecorrigeerd hebben, bevindt zich in de Galgalta, de A”B en de Sa”G het meest 
kleine licht. Aanvankelijk komt in het vat kether het licht nefesj binnen. Wanneer verschijnt 
het vat chochma, dan komt in hem het licht nefesj over, en het licht roeach komt in de kether 
binnen e.d., totdat het vat malchoet in actie wordt gebracht: dan komt in de kether het meest 
grote licht binnen – jechieda. Wij zien, dat ter verkrijging van het meest hoge licht dient het 
meest egoïstische vat, dus de malchoet, bij het werk te worden betrokken en het scherm voor 
zichzelf op te bouwen. En vóór de Gmar Tiekoen kan men überhaupt met de Malchoet van de 
Oneindige wereld niet werken. De mens is niet in staat om haar tot de komst van de 
Masjieach te corrigeren en het echte licht chochma in haar te ontvangen. Daarom is er geen 
Ga”R, dus het echte licht chochma, in de partsoefiem Galgalta, A”B en Sa”G. Het zal 
verschijnen slechts bij het in het gebruik nemen van de malchoet. Het breken van de vaten liet 
zien, dat het onmogelijk is om met de vaten van ontvangst te werken, doch men kan ze 
geleidelijk in de altruïstische vaten, dus ACha”P de alieja insluiten. Dit betekent, dat het licht 
chochma nimmer in zijn volheid en volmaakheid in het vat binnen kan komen vóór de echte 
correctie, dus vóór de Gmar Tiekoen. Zoals meer dan eens is gezegd, na de Ts”B kan men 
slechts met de gevende vaten werken, dus de G”E, die met het licht chassadiem worden 
gevuld, alsmede met de vaten ACha”P, die niets ontvangen, doch slechts in G”E worden 
ingesloten. Maar aangezien zij zijn toch egoïstisch, dan trekken zij automatisch, krachtens hun 
natuur, het schijnen van chochma, dus er is Va”K de chochma in hen, of te wel Va”K zonder 
rosj, maar geen Ga”R. Alle wetten van de wereld Atsieloet zijn zodanig gecreëerd, dat er geen 
groot licht naar beneden wordt doorgelaten. In de hoofden van de wereld Atsieloet is licht 
chochma aanwezig, doch slechts zijn klein deel naar beneden doorkomt. Indien in het hoofd 
Ga”R aanwezig is, dan loopt in goefiem slechts Va”K van dit licht door. Het licht A”B-Sa”G 
– dat is geen licht van genieting, doch het licht, welk ter correctie van de vaten komt, dus ter 
verlening van altruïstische intentie aan de wensen. Wij hebben geen zeggenschap over onze 
wensen, - deze geeft ons de Schepper. Men kan hen slechts een altruïstische intentie geven. Ik 
wens een kopje koffie te drinken. Deze wens kan ik niet veranderen. Maar het op te drinken 
kan ik op verschillende manieren: hetzij omdat ik wens te genieten, hetzij omdat ik daardoor 
een genieting aan de Schepper wens te verschaffen. Dit laatste vindt pas dan plaats, wanneer 
ik Hem gewaarwordt en begrijp, dat Hij mij geeft, en daarom wens ik Hem een genieting 
terug te bezorgen. Daarvoor is het nodig om de Gever te waarnemen. Juist om de wens te 
corrigeren, om precies te zijn, hem een altruïstische intentie te verlenen, bestaat het 
aankomende licht A”B-Sa”G. De Schepper wordt aan de mens geopenbaard en hij begint de 
grootheid ervan te waarnemen, en dan is de mens bereid om alles voor de Schepper te doen. 
De belangrijkheid en de grootheid van het geestelijke, die boven onze genieting zijn, geven 
ons de kracht om alles omwille van de Schepper te doen. Ook in onze wereld, wanneer wij 
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een grote, aanzienlijke mens zien, worden wij met genoegen het over eens om alles omwille 
van hem te doen. 
 
166)Er bestaan drie algemene stijgingen ter aanvulling van de werelden met drie niveaus: 
nesjama, chaja en jechieda. En deze stijgingen hangen van het stijgen van Ma”N door lageren 
af. De eerste stijging – dat is het stijgen van Ma”N door lageren op het niveau van de aviejoet 
van de bchiena beth, wanneer ACha”P van de traptrede biena wordt gecorrigeerd, dus licht 
nesjama, door het ontvangen van de aanvulling tot 10 sfirot naar het tweede type, dus met 
behulp van het schijnen van sjoeroek. Dan schijnt de mochien tevens naar beneden, in de 
Za”T en in goefiem, gelijk de partsoefiem A”K, waar alle traptreden van de 10 sfirot van 
rosjiem overgaan en zich verspreiden ook in hun goefiem. 
 
Alle werelden ABieJ”A gebruiken hun echte ACha”P niet.  Desalniettemin, begint elke van 
deze werelden het licht in zijn ACha”P te ontvangen en zich te vullen met al het licht, welk 
voor de eindcorrectie nodig is, waardoor zijn meest grote toestand wordt bereikt. Hoe gebeurt 
het? Aanvankelijk verkrijgen alle partsoefiem, in aanvulling op de G”E (de aviejoet sjoresj en 
alef), nog ozen (de aviejoet beth). Er komt een kracht aan, die helpt om beth de aviejoet en het 
licht nesjama te ontvangen. Maar aangezien niet de eigen ACha “P, doch de ACha”P de alieja 
worden gebruikt, vindt daarbij ook nog het stijgen van de werelden één traptrede hoger plaats, 
of te wel op 10 sfirot. Vervolgens de partsoefiem ontvangen het licht, welk helpt om giemel 
de aviejoet, dus chotem, en het licht chaja te ontvangen, dat overeenkomt met nog één stijging 
van de werelden één traptrede hoger, of te wel op 10 sfirot. En uiteindelijk komt het licht aan, 
welk de bchienat dalet corrigeert, dus pe, en het licht jechieda, dat gekenmerkt wordt door de 
derde stijging van de werelden nog één traptrede hoger, of te wel  10 sfirot. Er zijn in totaal 
drie stijgingen nodig, om alle noodzakelijke en ontbrekende lichten, t.w. nesjama, chaja en 
jechieda, te ontvangen. Alle vijf partsoefiem van de wereld Atsieloet bekleden zich 
overeenkomstig op vijf partsoefiem van de wereld A”K: elke partsoef van de wereld Atsieloet 
bekleedt zich vanaf de taboer en eronder op een met hem overeenkomende hogere partsoef 
van de wereld A”K. Het deel van de partsoef vanaf de taboer tot siejoem heet Va”K. Bij zijn 
eerste stijging wordt de partsoef van de toestand katnoet (nefesj-roeach, G”E) aangevuld met 
het niveau nesjama, dus Sa”G. En dan bekleedt hij zich op het opgestelde tegenover dit niveau 
overeenkomende gedeelte van de wereld A”K, vanaf de chaze tot de taboer, omdat daar 
bevindt zich biena de goefa, dus de Sa”G van elke partsoef. Bij zijn tweede stijging bekleedt 
elke partsoef zich op de met hem overeenkomende partsoef van de wereld A”K, vanaf pe tot 
zijn chaze, dus op het niveau chochma, “chaja”, de A”B. Bij zijn derde stijging bekleedt elke 
partsoef van de wereld Atsieloet zich op rosj van de met hem overeenkomende partsoef van 
de wereld A”K en ontvangt mochien (licht) de jechieda. Elke partsoef dient zich te bekleden 
op een plaats, waar schijnen resjiemot van een voorafgaande, verdwenen traptrede van een 
goef van de Galgalta. Rosj de A”B dient zich te bekleden niet op rosj van de Galgalta, doch 
vanaf pe tot de chaze van de Galgalta. Immers zijn wortel is daar, waar het licht verdween, 
juist daar dient het licht zich te verspreiden, dus in de chaze van de Galgalta, en niet in zijn 
rosj. Rosj van de wereld Nekoediem IesjSoe”T bekleedt zich op de rosj van de Galgalta. De 
Kether bekleedt zich op de A”B van de A”K, Abba ve Iema – op de Sa”G van de A”K. En 
ieder ervan dient te vullen de partsoefiem in de A”K. In overeenkomst met het feit, dat in de 
goefiem van de partsoefiem Ga”R van de wereld Atsieloet in “de matsav ha-kavoea” (de 
uitgangstoestand) slechts het licht Va”K aanwezig is, zijn er slechts drie stijgingen van de 
werelden ABieJ”A mogelijk. Wanneer lagere partsoefiem Ma”N stijgen, dus zij zeggen: “geef 
ons kracht om de wensen te boven komen”, geef de eigenschappen van de biena, die zich in 
de wereld Brieja bevindt, dan kan men van het licht “sjoeroek”, dus van het licht welk 
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neerdaalt van Av”I PB”P (paniem be paniem) middels het stijgen van Ma”N door een lagere 
partsoef, een kracht ontvangen en beginnen op te stijgen. 
 
167)Tijdens het doorlopen van het licht via de wereld Atsieloet, ontvangt elke van de 5 
partsoefiem van de wereld Atsieloet het licht biena, dat nesjama heet, of te wel mochien de 
Sa”G, welk licht schijnt de partsoefiem van de wereld Atsieloet, zoals het was in de A”K. En 
zij ontvangen het licht gadloet en bekleden zich op de partsoefiem van de A”K volgens het 
niveau van de mochien, die zij ontvingen.  
 
168)Zodra de partsoef Atiek mochien de biena ontvangt, stijgt hij op en bekleedt zich op de 
partsoef biena van de a”K, die partsoef overeenkomt met het niveau Sa”G (de biena) van de 
Galgalta van de wereld A”K, en ontvangt daar de bchienat nesjama de jechieda van de wereld 
A”K, die schijnt eveneens in zijn lichaam. En wanneer de mochien tot de partsoef Ariech 
Anpien van de wereld Atsieloet aankomt, stijgt hij op en bekleedt zich op rosj van de Atiek, 
die partsoef overeenkomt met de traptrede Sa”G van de partsoef A”B van de wereld A”K, en 
ontvangt vandaar de bchienat nesjama de chaja de A”K, die schijnt eveneens in zijn goef. En 
wanneer de mochien tot de partsoef Abba ve Iema aankomt, stijgt hij één traptrede hoger op 
en bekleedt zich op Ga”R van de Ariech Anpien, die partsoef overeenkomt met het niveau 
van biena de Sa”G de A”K, en ontvangt vandaar het licht nesjama de nesjama de A”K, die 
schijnt eveneens in zijn Za”T. Wanneer de mochien de IesjSoe”T en de Zo”N van de wereld 
Atsieloet bereikt, stijgen zij op en bekleden zich op Abba ve Iema de Atsieloet, die 
partsoefiem overeenkomen met het niveau biena van de partsoefiem M”A en Bo”N van de 
wereld A”K, en ontvangen vandaar de bchienat nesjama de nefesj van roeach van de wereld 
A”K. En dan ontvangen de NaRa”N van de tsadiekiem mochien de nesjama van de wereld 
Atsieloet. En wanneer de mochien tot de partsoefiem van de wereld Brieja aankomt, stijgt de 
wereld Brieja op en bekleedt zich op de noekva de Atsieloet, waardoor de wereld Brieja van 
de noekva de bchienat nefesj de Atsieloet ontvangt. Wanneer de mochien tot de wereld 
Jetsiera aankomt, stijgt de wereld Jetsiera op en bekleedt zich op de wereld Brieja, waardoor 
de wereld Jetsiera de bchienat nesjama en Ga”R de Brieja ontvangt. En uiteindelijk, wanneer 
de mochien tot de wereld Asieja aankomt, stijgt de wereld Asieja op en bekleedt zich op de 
wereld Jetsiera en ontvangt van de wereld Jetsiera de bchienat mochien de Va”K van de 
Jetsiera. Derhalve, hebben wij opgehelderd, wát ontving elke partsoef bij de eerste stijging, 
die veroorzaakt werd door het stijgen van Ma”N van het tweede type, dus door de zielen, die 
zich in de werelden BieJ”A bevinden. 
 
Wij zien, hoe onder invloed van verzoeken-gebeden van de zielen, die zich binnen de 
werelden BieJ”A bevinden, zij via alle werelden tot rosj van de Galgalta stijgen, die een 
zievoeg met het licht van de Oneindige wereld maakt, ontvangt daar licht, en het licht 
doorloopt via alle partsoefiem van de werelden A”K, Atsieloet, BieJ”A en bereikt de ziel, die 
het verschijnen van dit licht veroorzaakte, waardoor het licht deze ziel vult. De ziel en alle 
werelden bevinden zich in de toestand van het stijgen. De draad, die de gegeven ziel met de 
Oneindige wereld verbindt, is met name de verbinderde schakel tussen de ziel en de Schepper. 
Nefesj en roeach – dat zijn permanente lichten in de werelden, en bij het stijgen tot hen wordt 
eerst het licht nesjama toegevoegd. Elke partsoef stijgt één traptrede hoger. Het hoofd van een 
lagere bereikt het hoofd van een bovenstaande, van hem bevat een lagere alle gedachten, alle 
berekeningen. Laten wij de tek. T 7 uit het boek “Sefer ha-Ielan” even bekijken (zie op onze 
site). Eerder, op de tek. T 3, zagen wij de permanente minimale toestand van de werelden 
BieJ”A. En op deze tekening zien wij, in die toestand bevinden de werelden ABieJ”A zich na 
de eerste stijging, wanneer zij het licht nesjama ontvingen.  Op de tek. T 3 merken wij 
wederom op, dat rosj van elke partsoef bekleedde zich op M”A van de overeenkomende 
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partsoef van de wereld A”K. Hier echter rosj van elke partsoef van de wereld Atsieloet 
bekleedt zich op de Sa”G van de overeenkomende partsoef van de wereld A”K. Derhalve, er 
vond een verschuiving van de werelden ABieJ”A plaats één traptrede omhoog in vergelijking 
met de vorige toestand en de wereld A”K. De wereld A”K stijgt eveneens op, waardoor zij het 
overeenkomende licht uit de Oneindige wereld ontvangt. Maar hier is ons doel om de 
toevoeging te zien, die de werelden Atsieloet en BieJ”A ontvingen. Wij kunnen zeggen, dat 
dankzij verzoeken der zielen, alle werelden het licht nesjama ontvingen, en nieuwe vaten zijn 
gevormd, die zich met het licht hebben gevuld, eerst uit de Oneindige wereld en tot onze 
wereld toe.  
 
169)De tweede stijging vond plaats als gevolg van het stijgen van Ma”N op de aviejoet de 
bchiena giemel, wanneer hun correctie ontvangen ACha”P van het niveau chochma (chaja), 
gadloet en aanvulling tot 10 sfirot geschiedt naar de tweede methode, wanneer mochien 
schijnt eveneens in de Za”T en goefiem, evenwel als in de partsoefiem van de A”K. En 
wanneer mochien naar beneden via de werelden ABieJ”A doorloopt, groeit elke partsoef en 
stijgt onder invloed van dit licht nog één traptrede op. 
 
De aanvullende vulling met het licht heet stijging. Zoals reeds is gezegd, in feite, in het 
geestelijke zijn er noch stijgingen, noch afdalingen. Voor het stijgen dient men een aanvullend 
vat te hebben, ter vorming waarvan is een verzoek van onderen nodig. Welke andere 
methoden van correctie en het vullen van vaten zijn er nog? Dankzij het komen van het licht 
van boven. Het geeft tijdelijk een opwekking tot het geestelijke, corrigeert en steunt alle 
partsoefiem en zielen in de werelden BieJ”A, waardoor het hen met een weinig licht vult. Dat 
vindt in rosj chodesj (nieuwe maan – vert.), sjabbat en feestdagen plaats. Afhankelijk van het 
licht, dat van boven komt, kan men weten, wat zijn dat voor dagen en feesten. Alle 
verscheidenheid brengt met zich het licht mee, zijn type. Hieruit is ook al het tijdscalender, 
welk door de Schepper is gelanceerd. Het licht komt van boven, wekt de vaten op, vult ze, 
maakt ze leeg. Dit licht is niet verbonden met een verzoek van de zielen. Afhankelijk van een 
soort en een kracht van het verzoek, welk de ziel opstijgt, kan deze ziel één, twee of drie 
traptreden stijgen. Het stijgen op alle drie traptreden met eigen krachten betekent de Gmar 
Tiekoen voor deze ziel. Zij corrigeerde het maximum, wat men kon corrigeren middels 
ACha”P de alieja, dus zij sluit eigen vaten in gevende vaten en werkt niet met lev ha-even, die 
met de komst van de Masjiejach wordt gecorrigeerd. Derhalve, er bestaan twee type van 
stijgingen der zielen: de eerste – dat is het opwekken van boven, het is niet in onze handen 
(let. niet in onze macht – vert.), dat is de zaak van de Schepper Zelf, Die al dit uiterst complex 
mechanisme welk natuur heet op gang brengt. Het tweede type – dat is om zich zo goed 
mogelijk tot het opwekken van beneden voor te bereiden, dus om alle invloeden van het licht 
van boven te overvleugelen, en geen aandacht eraan te schenken, doch zelf op te stijgen. 
Daarbij dalen de kliepot naar beneden af, en zij bevinden zich niet parallel aan de reine 
werelden, waardoor zij een mogelijkheid van negatieve beïnvloeding verliezen. Daarom 
rukken de zielen zich, na drie stijgingen in de wereld Atsieloet te hebben gedaan, volledig van 
de kliepot af. Vóór die tijd echter was er wel sprake van het tegenover elkaar staan van reine 
en onreine werelden. Van de mens wordt geëist om in zijn gedachten een volledige analyze te 
maken van: door die gevoelens wordt hij geleid, door die intenties, en te trachten altruïstische 
van egoïstische te scheiden. 
 
170)Wanneer mochien tot de partsoef Atiek de Atsieloet aankomt, dan stijgt hij op en 
bekleedt zich op de partsoef chochma de A”K, die heet A”B en overeenkomt met de traptrede 
A”B de Galgalta de A”K, en hij ontvangt daar het licht chaja de jechieda. En wanneer 
mochien de partsoef Ariech Anpien van de wereld Atsieloet bereikt, dan stijgt hij op en 
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bekleedt zich op Ga”R de Sa”G de A”K, die overeenkomt met de traptrede A”B de A”K, en 
hij ontvangt vandaar het licht chaja de A”K. Wanneer echter mochien tot de partsoef Abba ve 
Iema de Atsieloet aankomt, dan stijgt hij en bekleedt zich op Ga”R de Atiek in zijn minimate 
toestand, die overeenkomt met de traptrede A”B van de partsoef Sa”G de A”K, en ontvangt 
vandaar het licht chaja de nesjama de A”B, dat schijnt tevens voor de Za”T en goefiem. Zodra 
mochien bereikt IesjSoe”T de Atsieloet, stijgt hij op en bekleedt zich op Ga”R de Ariech 
Anpien in zijn minimale toestand, die overeenkomt met de traptrede A”B de M”A de A”K, en 
ontvangt daar het licht chaja de M”A de A”K. 
 
Wanneer mochien tot de Zo”N de Atsieloet aankomt, stijgt hij op en bekleedt zich op Ga”R 
de Abba ve Iema, die overeenkomt met de traptrede A”B de Bo”N de A”K, en ontvangt 
vandaar het licht chaja de Bo”N de A”K. De nesjamot van tsadiekiem ontvangen het licht van 
de Zo”N. Indien mochien de wereld Brieja bereikt, stijgt hij op en bekleedt zich op de Z”A de 
Atsieloet, en ontvangt vandaar de traptrede roeach de Atsieloet. Wanneer de wereld Jetsiera 
mochien ontvangt, stijgt zij op en bekleedt zich op de noekva de Atsieloet, waarbij  zij daar 
het licht nefesj de Atsieloet ontvangt. Wanneer mochien de wereld Asieja bereikt, stijgt zij op 
en bekleedt zich op de wereld Brieja, waarbij zij daar de bchienat Ga”R en nesjama de Brieja 
ontvangt. Dan wordt de wereld Asieja met alle lichten NaRa”N de BieJ”A gevuld. Derhalve, 
hebben wij opgehelderd, wat is de tweede stijging van elke der partsoefiem ABieJ”A, die zijn 
opgestegen en werden vergroot naar aanleiding van het stijgen van Ma”N van de bchienat 
giemel van NaRa”N de tsadiekiem. 
 
De tweede stijging geschiedt exact naar hetzelfde systeem, als de eerste. De wereld A”K blijft 
op haar plaats, en de werelden ABieJ”A stijgen ten opzicht van de A”K op. Uit de tek. T8 aan 
het einde van het boek is het duidelijk, dat het hoofd van elke partsoef bekleedt zich op de 
overeenkomende plaats al niet van de partsoef Sa”G, zoals het geval was bij de eerste stijging, 
doch van de partsoef A”B de A”K. De Atiek bekleedt zich op A”B de Galgalta; de Ariech 
Anpien – op de A”B de A”B; Abba ve Iema – op A”B de Sa”G, dus allemaal ontvangen zij 
het licht chochma van A”B. 
 
171)De derde stijging van de werelden vindt plaats in antwoord op het stijgen van Ma”N door 
de zielen op de aviejoet dalet, wanneer de ACha”P van het niveau kether worden 
gecorrigeerd, dus de partsoef ontvangt het licht jechieda middels het aanvullen tot 10 sfirot 
langs de tweede methode. De mochien schijnt eveneens in hun Za”T en goefiem, zoals het 
geval was in de partsoefiem de A”K. Naar mate van het doorlopen van mochien via de 
partsoefiem van de werelden ABieJ”A, groeit elke ervan, stijgt op en bekleedt zich op een 
overeenkomende hogere, volgens het niveau van het licht in hem. 
 
Over de derde stijging wordt verteld in de volgende paragraaf. Dat is te zien op de tek. T9, 
wanneer alle partsoefiem van de werelden Atsieloet, Brieja, Jetsiera en Asieja stijgen nog op 
één niveau op en ontvangen dienovereenkomstig het licht jechieda. Daarbij bekleden alle 
partsoefiem van de wereld Atsieloet zich op de overeenkomende partsoefiem van de wereld 
A”K. Derhalve, alle werelden ABieJ”A, die aanvankelijk op het niveau G”E (kether-
chochma) waren, verkregen thans de vaten van biena, Z”A en malchoet middels de drie 
stijgingen, en vulden zich daardoor volledig met licht. Bij de eerste stijging steeg de wereld 
Brieja boven de parsa in de wereld Atsieloet op. Bij de tweede stijging bereikte de wereld 
Jetsiera de wereld Atsieloet, en bij de derde stijging steeg tevens de wereld Asieja boven de 
parsa in de wereld Atsieloet op. Bij de eerste stijging steeg de wereld Asieja op het niveau van 
de wereld Jetsiera op. Bij de tweede – op het niveau van de wereld Brieja, en bij de derde 
stijging van de werelden steeg de wereld Asieja op het niveau van de Atsieloet. Alle resjiemot 
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van het breken van de vaten worden in een bepaalde ketting opgesteld: vanaf de meest 
zwakke tot de meest sterke, grove, dus van lichte correctie tot meer ingewikkelde. Telkens de 
cyclus van de correctie van bepaalde zielen heet generatie, en dan daalt tot hen een 
overeenkomend licht neer. Bij het afdalen van meer grove zielen is sterker licht nodig, wat 
leidt tot een grotere correctie én in onze wereld, én in de geestelijke werelden. Dat alles 
verloopt van kleine correcties tot complexe, totdat de Uiteindelijke Correctie, dus de Gmar 
Tiekoen zal plaatsvinden. 
 
172)Wanneerde partsoef Atiek van de wereld Atsieloet mochien ontvangt, dan stijgt hij op en 
bekleedt zich op Ga”R van de Galgalta van de wereld A”K en ontvangt vandaar het licht 
jechieda de jechieda. Wanneer mochien tot de Ariech Anpien van de wereld Atsieloet 
aankomt, dan stijgt hij op het niveau van Ga”R van de partsoef A”B de A”K op, waardoor hij 
het licht jechieda de chaja de A”K ontvangt. Wanneer mochien tot de partsoef Av”I aankomt, 
dan stijgt hij in Ga”R de Sa”G de A”K, waarbij hij het licht jechieda de nesjama de A”K 
ontvangt. Wanneer mochien de partsoef IesjSoe”T bereikt, dan stijgt hij in Ga”R de M”A de 
A”K op, waardoor hij het licht jechieda de M”A de A”K ontvangt. Wanneer echter mochien 
in de Zo”N schijnt, dan stijgen in Ga”R de Bo”N de A”K op, waarbij zij het licht jechieda de 
Bo”N de A”K ontvangen. Dan NaRa”N de tsadiekiem ontvangen het licht jechieda van de 
Zo”N de Atsieloet. Wanneer mochien in de wereld Brieja aankomt, dan stijgt zij in de 
partsoef IesjSoe”T de Atsieloet op, waardoor zij nesjama de Atsieloet ontvangt. De mochien 
brengen de wereld Jetsiera in de partsoef Z”A de Atsieloet omhoog, waarbij zij het licht 
roeach de Atsieloet ontvangen. Wanneer mochien in de wereld Asieja vertoeven, dan stijgt de 
wereld Asieja in de partsoef Noekva de Atsieloet op, waarbij de wereld Asieja het licht nefesj 
de Atsieloet ontvangt (tek. 9 uit “Sefer haIelan”). 
 
173)Het blijkt nu, dat tijdens de derde stijging vulde elke van de 5 partsoefiem van de wereld 
Atsieloet zich aan ten koste van nesjama, chaja en jechieda uit de qwereld A”K, waardoor zij 
zich op de 5 van de met hun overeenkomende partsoefiem van de wereld A”K bekleedden. De 
NaRa”N de tsadiekiem en de werelden BieJ”A ontvingen eveneens Ga”R, dus zij stegen 
boven de parsa. Thans schijnt het licht chochma in hun licht chassadiem. 
 
174)Het is nodig om te weten, dat de NaRa”N de tsadiekiem, dus de menselijke zielen, die in 
de werelden BieJ”A leven, bekleden zich permanent slechts op de partsoefiem BieJ”A onder 
de parsa. De nefesj bekleedt zich op 10 sfirot de Asieja; de roeach – op 10 sfirot de Jetsiera, 
en de nesjama bekleedt zich op 10 sfirot de Brieja. Hoewel de zielen het licht van de Zo”N 
van de wereld Atsieloet ontvangen, komt het tot hen via de werelden BieJ”A, waarop zij zich 
bekleden. De NaRa”N de tsadiekiem stijgen samen met de stijgingen van de 3 werelden 
BieJ”A op. De werelden BieJ”A stijgen volgens het ontvangen van het licht NaRa”N de 
tsadiekiem op, dus in overeenkomst met de kracht Ma”N, die door de tsadiekiem is 
opgestegen.  
 
Wij hebben gesproken over de partsoef Adam haRiesjon, die verbraak, en al zijn vaten 
werden met elkaar vermengd en bevinden zich thans in de werelden BieJ”A. Volgens het 
verzoek, dat elke van deze scherven opstijgt, vindt een opwekking van de werelden BieJ”A 
plaats, die op hun beurt, de Zo”N van de wereld Atsieloet opwekken. Vervolgens gaat het in 
Ga”R van de Atsieloet over, verder in de A”K, die het licht van de Oneindige wereld neemt 
en geleidelijk via alle werelden naar die bewuste ziel neer laat komen, die ziel haar Ma”N 
opsteeg. De ziel opstijgt volgens het ontvangen licht tot haar individuële eindcorrectie op. 
175)In de gewone, permanente toestand, hebben alle werelden en partsoefiem slechts Va”K 
zonder rosj. Dit betekent, dat elke traptrede slechts zijn 6 bovenste sfirot gebruikt, waarin 6 
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onderste lichten binnenkomen. Zelfs de NaRa”N de tsadiekiem zijn niet meer, dan Va”K, 
ondanks het feit, dat zij Ga”R de nesjama uit de wereld Brieja hebben. Deze Ga”R zijn Va”K 
in vergelijking met de wereld Atsieloet. Hetzelfde kan men zeggen ook over de partsoefiem 
van de wereld Atsieloet zelf. Hoewel bij hen in de rosjiem (hoofden) Ga”R (licht) aanwezig 
is, verspreidt dit licht zich toch niet in goefiem, daarom worden deze partsoefiem eveneens als 
Va”K beschouwd. Het gebruik van aanvullende vaten (sfirot), welk tot de aanvullende 
ontvangst van het licht leidt, vindt slechts plaats als gevolg van het stijgen van Ma”N, welk 
tsadiekiem stijgen (dus de zielen van mensen, die zich in de werelden BieJ”A bevinden). 
Echter het ontvangen van dit licht (mochien) is mogelijk slechts dankzij het stijgen van lagere 
partsoef op het niveau van een hogere.  In de hogere partsoefiem van de wereld Atsieloet (de 
A”A, Abba ve Iema, IesjSoe”T) vindt de aanvulling tot 10 sfirot plaats naar het tweede 
principe (met het gebruik van eigen ACha “P), terwijl bij de Zo”N vindt de aanvulling tot 10 
sfirot slechts naar het eerste principe plaats, dus middels het stijgen op het niveau van een 
hogere partsoef met het gebruik van zijn, en niet de eigen ACha”P. 
 
Dat komt, omdat ACha“P de Zo”N van de wereld Atsieloet – dat zijn enorme wensen om te 
ontvangen, die hen, naar de grootte, tot de Essentie van de Schepping (malchoet de malchoet) 
doen naderen. Deze wensen kan men slechts tijdens de Gmar Tiekoen corrigeren. Daarom 
kunnen de 5 partsoefiem van de wereld Atsieloet lichten nesjama, chaja en jechieda slechts 
tijdens hun stijgen op de met hen overeenkomende partsoefiem van de wereld A”K 
ontvangen. De werelden BieJ”A kunnen eveneens het licht nesjama, chaja en jechieda 
ontvangen tijdens het stijgen op de IesjSoe”T en de Zo”N van de wereld Atsieloet. De Brieja 
bekleedt zich op de IesjSoe”T; de Jetsiera op de Z”A, en Asieja op de malchoet (Noekva) van 
de wereld Atsieloet. Het blijkt nu, dat tijdens dit stijgen de ruimte vanaf de parsa en eronder 
(de plaats van BieJ”A) wordt leeg van elk licht. Toch is er een verschil tussen de 10 sfirot van 
de wereld Brieja alsmede de 6 bovenste sfirot van de wereld Jetsiera aan de ene kant en 
andere sfirot. Zo vormen de onderste 14 sfirot (uit 30) van de plaats der werelden BieJ”A een 
permanente plaats slechts voor de kliepot (de wens om het licht omwille van eigen genieting 
te ontvangen, zonder scherm). Slechts vanwege de “zondeval” van Adam haRiesjon vielen de 
14 onderste sfirot van de werelden BieJ”A in deze plaats af. Daarvóór, zoals bekend, stonden 
deze werelden op zijn minst 14 sfirot hoger. Enfin, na het stijgen van de werelden BieJ”A in 
de Atsieloet, in de ruimte vanaf de parsa en tot de borst (chaze) van de wereld Jetsiera bestaat 
helemaal “niets”, noch de werelden BieJ”A, noch de kliepot, en in de ruimte vanaf de borst 
van de Jetsiera en eronder bevinden zich slechts de kliepot. 
 
176)Enfin, het ontvangen van aanvullende lichten nesjama, chaja en jechieda hangt van het 
stijgen van Ma”N door lagere partsoefiem af, en, per slot van rekening, van het stijgen van 
Ma”N door de zielen van mensen (de NaRa”N de tsadiekiem). Indien echter met de NaRa”N 
de tsadiekiem iets gebeurt en zij, als gevolg daarvan deze Ma”N niet kunnen stijgen, dan gaan 
deze hogere, “aanvullende” lichten van alle partsoefiem van de werelden ABieJ”A uit. Echter, 
de permanente lichten – nefesj en roeach, die zich tijdens zulke toestanden in de vaten kether 
en chochma van elke partsoef bevinden, komen nooit uit. 
 
177)Zoals reeds is gezegd, in de wereld Atsieloet bestaat de zich rechts bevindende kant 
M”A, dus zijn eigen vaten, en  zich links bevindende kant Bo”N, dus de gebroken vaten van 
de wereld Nekoediem, die middels de vaten M”A de Atsieloet worden gecorrigeerd. En laat 
het je niet vreemd lijken (de wending tot de geachte lezer – vert.), dat de Ariech Anpien 
(A”A) de Bo”N als kether van de wereld Atsieloet wordt geacht, en Abba ve Iema (Av”I) als 
de partsoef A”B van de wereld Atsieloet worden geacht.  
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Immers de A”A – dat is de onderste helft van de kether de Bo”N, en de Av”I – dat is de 
onderste helft van de chochma en de biena van de wereld Nekoediem. Daarom dient de 
partsoef kether de A”K (van de Galgalta), a.h.w., met de A”A van de wereld Atsieloet 
overeen te komen. Het gaat erom, dat alle partsoefiem Bo”N zijn nekevot, dus zij hebben 
geen eigen mogelijkheid om te ontvangen, zij ontvangen slechts datgene, wat de met hen 
overeenkomende partsoefiem M”A, dus zachariem, hen geven. Daarom vinden alle stijgingen 
slechts met de zachariem (partsoefiem M”A) plaats. Aangezien bij de A”A de M”A helemaal 
geen vaten bestaan, die met de kether overeenkomen (doch slechts met de chochma 
overeenkomen), en bij de Av”I de M”A slechts vaten zijn, die met de biena overeenkomen, 
overeenkomt met de partsoef A”A de partsoef A”B van de wereld A”K, terwijl de partsoef 
Sa”G van de wereld A”K overeenkomt met de partsoef Av”I. De partsoef kether de A”K 
overeenkomt slechts met met de partsoef Atiek, die nam zich het gehele niveau van de kether 
de M”A. 
 
Tijdens de gadloet de Nekoediem steeg de rosj van de IesjSoe”T in de rosj van de Galgalta 
op. De rosj van de kether steeg in de A”B van de wereld A”K op. Abba ve Iema stegen in de 
rosj Sa”G op. Tijdens de gadloet van de wereld Nekoediem hadden Abba ve Iema het niveau 
kether. Waarom wordt hier gezegd, dat het niveau chochma en biena geweest was?  Van 10 
sfirot van het directe licht wordt een ander niveau geacht, dan van de toestand gadloet. 
Aangezien het stadium van het directe licht – dat is het eerste punt, en het heet kether. In de 
toestand katnoet waren de G”E van de kether op zijn eigen traptrede, en zijn ACha”P – in de 
G”E van de Abba ve Iema. In de gadloet bij de kether was het niveau kether. En Abba ve 
Iema, die in het stadium van or jasjar chochma en biena heten, ontvingen in de gadloet het 
niveau (heb. koma) kether (in de katnoet bij hen was de aviejoet alef).  
 
178)De volgorde van het volgen van de partsoefiem in alle werelden wordt, als gevolg van al 
deze stijgingen, niet veranderd. Zoals bekend, juist het stijgen van Ma”N van de NaRa”N de 
tsadiekiem riep de aanvullende ontvangst van het licht op in alle bovenstaande partsoefiem, 
die hen het licht uit de Oneindige wereld geven, waarbij zij het licht gedeeltelijk voor zichzelf 
houden, ieder volgens zijn positie, waardoor zij qua grootte toenemen en steeds hoger en 
hoger stijgen. Elke partsoef stijgt op het niveau van een bovenstaande, dus alle partsoefiem 
stijgen samen omhoog, waarbij zij de volgorde van hun opstelling handhaven. Bijvoorbeeld, 
bij het stijgen van de Zo”N van zijn permanente plaats, dus van de plaats onder de taboer van 
A”A, stijgen zij één traptrede hoger op, dus op het niveau van de borst van de A”A. Echter de 
A”A stijgt tegelijkertijd met hem één traptrede hoger, dus van het niveau pe de Atiek, waarbij 
hij zich op Ga”R de Atiek bekleedt. Al zijn eigen sfirot stijgen, natuurlijk, ook op. Zijn 
ChaGa”T stijgen op het voorafgaande niveau van Ga”R, en de sfirot, die zich op het niveau 
vanaf de borst tot de taboer bevonden, stegen op hun plaats e.d. Derhalve, de opgestegen 
Zo”N bevinden zich op het niveau vanaf de taboer en onder de partsoef A”A, dus de volgorde 
van de opstelling is niet veranderd (zie tek. 4 in het “Sefer haIelan”, waar tijdens het 
ontvangen van het licht nesjama, stegen de Zo”N op het niveau Ga”R de IesjSoe”T. Deze 
Ga”R de IesjSoe”T bevinden zich op het niveau vanaf pe en onder de Av”I, die op het niveau 
vanaf de borst en onder de A”A zich bevinden). Echter ook alle partsoefiem van de wereld 
Atsieloet stegen één traptrede hoger op (zie tek. 7 in het “Sefer haIelan”) tijdens het 
ontvangen van het licht nesjama. Daarom blijkt het, dat de Zo”N zich steeds bekleden op de 
ruimte vanaf pe en onder de IesjSoe”T, die IesjSoe”T zich op het niveau vanaf de borst en 
onder de Av”I bevinden, terwijl de Av”I zich op het niveau taboer en onder de A Ä bevinden. 
Naar hetzelfde principe doen zich stijgingen van alle zonder uitzondering partsoefiem voor 
(zie tekeningen in het “Sefer haIelan” vanaf de 3e tot de laatste). 
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179)Men dient tevens op te merken, dat terwijl de partsoefiem stijgen, laten zij tegelijkertijd 
“de sporen” achter op alle voorgaande niveaus. Dus, in feite, zij én stijgen én blijven op hun 
eigen vorige plaats, aangezien in het geestelijke niets verdwijnt. Bijvoorbeeld, Ga”R de Av”I 
stijgen op het niveau van Ga”R de A”A op, toch blijven Ga”R de Av”I tevens op hun vorige 
plaats – vanaf pe en onder de A”A, waar nu de IesjSoe”T zijn opgestegen. Deze IesjSoe”T 
stegen op de ChaGa”T de Av”I, waardoor zij hetzelfde licht ontvangen, welk de ChaGa”T de 
Av”I ontvingen, wanneer zij zich op dezelfde plaats, dus vóór het stijgen, bevonden. 
Derhalve, thans bevinden zich daar tegelijkertijd drie partsoefiem. Zo staan de opgestegen 
Ga”R de Av”I nu op de permanente plaats van Ga“R de A”A, en geven het licht naar hun 
vorige plaats door, dus vanaf pe en onder de A”A, waar zich thans de IesjSoe”T bevinden. 
Immers Ga”R de A”A, dus Av”I en IesjSoe”T schijnen tegelijkertijd op één plaats. Op die 
manier stellen alle partsoefiem van de werelden A”K en ABieJ”A tijdens stijgens zich op.  
Daarom tijdens het stijgen van een partsoef dient men altijd aandacht te schenken aan het 
niveau van zijn stijgen ten opzicht van een permanente plaats van bovenstaande partsoefiem, 
het niveau van zijn stijgen ten opzicht van een nieuwe plaats van bovenstaande partsoefiem, 
die stegen met hem samen één traptrede hoger op (zie tek. 3 in het “Sefer haIelan”, waar is 
afgebeeld de permanente opstelling van de partsoefiem. Op de tek. 4, 5 en 6 zijn echter drie 
stijgingen van de Z”A opgetekend ten opzicht van de permanente opstelling van de 
partsoefiem van de wereld Atsieloet. Op de tek. 7, 8 en 9 zijn drie stijgingen van de vijf 
partsoefiem van de wereld Atsieloet opgetekend ten opzicht van de vijf partsoefiem van de 
wereld A”K. Op de tek. 10, 11 en 12 zijn drie stijgingen van de vijf partsoefiem van de wereld 
Atsieloet opgetekend ten opzicht van de permanente opstelling van de Lijn van Oneindigheid) 
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Indeling van elke partsoef in kether en АBaJ"А 
 
 

Pagina 180 t/m 188 
 
 
180) In de geestelijke werelden is alles opgebouwd naar hetzelfde principe, dus aan de hand 
van een bijzonder geval kan men een mening vormen over het algemene, en omgekeerd, aan 
de hand van een algemeen geval kan men oordeel vellen over het bijzondere. Al het Heelal 
wordt gewoonlijk in vijf werelden verdeeld, dus A”K en ABieJ”A. De A”K wordt als kether 
geacht van alle werelden, en de 4 werelden ABieJ”A – dat zijn overeenkomstig chochma, 
biena, Z”A en malchoet. Daarom kan men elke wereld, elke partsoef, elke sfira, en 
gewoonlijk elk geestelijk object eveneens in vijf werelden verdelen – de A”K en ABieJ”A. 
Rosj van elke partsoef wordt als zijn kether beschouwd en wereld A”K. Goef vanaf pe en tot 
chaze (borst) wordt als wereld Atsieloet (chochma) geacht. De ruimte vanad de borst tot de 
taboer wordt geacht als wereld Brieja (biena), en de ruimte vanaf de taboer en eronder wordt 
als werelden Jetsiera en Asieja (Zo”N) beschouwd. 
 
181)Enfin, de sfirot KaCha”B ChaGa”T NeHJ”M hebben veel verschillende benamingen. 
Afhankelijk van datgene, wat wij met name wensen uit te drukken, heten zij:  
 

1) G”E en Acha”P  
2) КаChа"B ZО"N  
3) NаRаNChа"J  
4) Punt van de letter "joed" en 4 letters "joed", "hej", "vav" en "hej".  
 

De eenvoudige HaVaJ"A (de Galgalta) en А"B, Sa"”G, М"Аи Bo"N, die zijn de 4 variaties 
van vullingen met licht (мieloeiem):  
 

а) vulling А"B  
б) vulling SА"G  
в) vulling М"А  
г) vulling Bo"N  
6) А"А en Аv"I en Zo"N.  
 

А"А – dat is kether,  
Abba  - chochma,  
Iema  - biena,  
Z"А – dat is ChаGа"Т NеH"J  
Noekva  - dat is маlchoet.  
 
7) А"КиАBaJ"А of Кеter en АBaJ"А. Маlchoet de Кеter heet "pe", маlchoet de Аtsieloet -
 "chaze", маlchoet de Brieja - "taboer", маlchoet de Jetsiera - "аteret jessod", en de 
gemeenschappelijke маlchoet heet "siejoem raglien".  
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182)Er bestaan twee redenen, waarom tien sfirot verschillend worden genoemd. De eerste – 
dat is gelijkenis van eigenschappen, dus gelijkenis van een innerlijke aard met een sfira, 
waaraan zij behoort. De tweede – dat is verschil van eigenschappen met deze sfira, dat leidt 
tot het verschijnen van een nieuwe, dus speciale benaming. Bijvoorbeeld, Kether van de tien 
sfirot van het directe licht – dat is het licht Ejn Sof (Oneindigheid). Aan de andere kant, rosj 
van elke partsoef heet eveneens “kether”; alle vijf partsoefiem van de wereld A”K zijn 
eveneens “ktariem” (mv. vorm van “kether” – vert.); de partsoef Atiek – dat is kether en A”A 
is ook kether. Indien zij allemaal “kethers” zijn, waarom heeft dan elke ervan toch zijn eigen 
benaming? Bovendien, weten wij, dat objecten in de geestelijke werelden, die absoluut 
dezelfde eigenschappen hebben, in één geheel samenvloeien. Waarom vloeien dan al deze 
geestelijke objecten, die kethers zijn, onderling niet samen?  Dat komt, omdat hoewel zij over 
eigenschappen beschikken , die gelijken met de eigenschappen van “kether”, aangezien zij tot 
het begrip Ejn Sof behoren, vallen zij onder de stelregel, die luidt, dat voordat het hoge licht 
een vat binnenkomt (dus voordat het niet in goef, in huidige vaten, is opgenomen), is het Ejn 
Sof (niet te vatten Oneindigheid). Daarom zijn alle vijf partsoefiem van de wereld A”K ten 
opzicht van de werelden ABieJ”A licht, dat nog niet in vaten binnen is gekomen, aangezien 
de A”K, die volgens de wetten van Ts”A is opgebouwd, volkomen ondoorgrondelijk is voor 
de partsoefiem, die zich in de werelden ABieJ”A bevinden, die werelden ABieJ”A naar de 
wetten van Ts”B zijn gestructureerd. 
 
Beide partsoefiem Atiek en A”A van de wereld Atsieloet overeenkomen met de kether van de 
wereld Nekoediem. Toch hebben zij wezenlijke verschillen. De Atiek overeenkomt met de 
bovenste helft van de kether van de wereld Nekoediem, terwijl de A”A – de onderste. Men 
dient op te merken, dat tijdens de katnoet van de wereld Atsieloet was de A”A überhaupt geen 
kether, dus in deze toestand zijn niveau – chochma, en de enige kether is voorlopig Atiek. 
Echter tijdens de gadloet stijgen alle partsoefiem van de wereld Atsieloet op, waarbij de Atiek 
“vertrekt” in de wereld A”K, en de A”A wordt, door het gebruikmaken van zijn ACha”P de 
alieja, de partsoef kether van de wereld Atsieloet. Bovendien, zowel de partsoef Atiek, als de 
partsoefiem A”K, zijn naar de wetten van de Ts”A opgebouwd, en hij is dus voor lagere 
partsoefiem en werelden niet te vatten is (“atiek” van het woord “heetak”, “afgezonderd”). 
 
183) De reden, waarom tien sfirot heten Kether en ABieJ”A, is de wens, om te wijzen op de 
indeling van tien sfirot in “voorkant” en “achterkant”vaten (“paniem” en “achoraim”), die 
vond plaats als gevolg van de Ts”B. Zoals boven is reeds gezegd, steeg de malchoet 
mesajemet toen op het niveau biena de goef, die tieferet heet, dus in chaze, en vormde daar 
een nieuw einde (siejoem) van de partsoef, die heet “parsa”, en die zich onder de Atsieloet 
bevindt. De vaten, die zich onder de parsa bevinden, “kwamen” van de Atsieloet uit en heten 
BieJ”A. De onderste twee derden van tieferet heten Brieja. NeH”J heten Jetsiera, en de 
malchoet heet Asieja. Men dient op te merken, dat elke sfira werd verdeeld in vaten “paniem” 
en “achoraim”, zodat de vaten, die zich boven de chaze bevinden – dat is paniem, en die, die 
onder de chaze zijn – achoraim. 
 
184)Aangezien de parsa zich op het niveau van chaze bevindt, verdeelde zich elke sfira, elke 
partsoef in zijn eigen 4 niveaus, die ABieJ”A heten. De Atsieloet – dat is de ruimte boven de 
chaze, de BieJ”A – dat is de ruimte onde de chaze. In principe, zagen wij al in de A”K 
eveneens zulke indeling met één verschil, dat daain daalde de parsa op het niveau van de 
taboer af, in tegenstelling tot de werelden ABieJ”A, waar de parsa zich op het niveau van de 
chaze bevindt. Het blijkt nu, dat zijn eigen Atsieloet – dat zijn partsoefiem A”B en Sa”G, die 
boven de taboer beëindigen. En onder de taboer bevinden zich zijn BieJ”A, dus de 
partsoefiem M”A en Bo”N, die onder de taboer zijn – dat is de BieJ”A. 
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185)Naar hetzelfde principe worden ook alle vijf partsoefiem van de wereld Atsieloet 
ingedeeld. De A”A – dat is rosj van de gehele wereld Atsieloet. De Av”I Ielaien, die 
overeenkomen met de A”B en bekleden zich vanaf pe en tot de chaze van de partsoef A”A – 
dat is Atsieloet de Atsieloet, en daar, op de lijn van de borst van de partsoef A”A, loopt de 
parsa van de wereld Atsieloet door (niet te verwarren met de algemene parsa van alle 
werelden ABieJ”A!). De IesjSoe”T, die overeenkomen met de Sa”G, bekleden zich vanaf de 
chaze de A Ä tot zijn taboer, en zij zijn Brieja van de wereld Atsieloet. De Zo”N, die 
overeenkomen met de M”A en de Bo”N, bekleden zich op de A”A op de ruimte, die zich 
vanaf zijn taboer en tot het einde van de wereld Atsieloet bevinden, en zij zijn Jetsiera en 
Asieja van de wereld Atsieloet. Wij zien dus, dat ook de wereld Atsieloet wordt ingedeeld in 
zijn rosj en ABieJ”A, gelijk de wereld A”K. Hier staat de parsa op zijn plaats, dus op het 
niveau van de chaze de A”A. 
 
De voornaamste partsoef van de wereld Atsieloet, dus de Ariech Anpien, heeft 4 bekledingen: 
1. Abba, 2. Iema, 3. Israël Saba, 4. Tvoena. Allen zijn zij – joed-hej van de naam HaVaJ”A en 
bekleden zich vanaf pe tot de taboer van de A”A. De Z”A en de malchoet van de wereld 
Atsieloet bekleden zich vanaf de taboer A”A naar beneden tot de parsa, en zij zijn – vav-hej 
van de naam HaVaJ”A. In de rosj van de Ariech Anpien is slechts kether en chochma 
aanwezig, en zijn biena kwam van de rosj uit en berdeelde zich in Ga”R en Za”T. Abba ve 
Iema bekleden licht op Ga”R de biena en verlaten, a.h.w., de volmaaktheid, die in rosj wordt 
gewaarword, omdat bij hen is de eigenschap van biena, die niets wenst en daarom niets 
beïnvloedt haar. De IesjSoe”T neemt op zich een deel van de Za”T de biena van de partsoef 
A”A, welk deel zich onder de chaze van de A”A bevindt, waar het ontbreken van het licht 
chochma gewaarword wordt. En dit stadium heet “Brieja van de wereld Atsieloet”. 
 
186)Indien echter het gehele Heelal als één geheel te beschouwen, dan zullen wij zien, dat 
drie partsoefiem de Galgalta, A”B en Sa”G van de wereld A”K zijn de gemeenschappelijke 
rosj van het gehele Heelal. De vijf partsoefiem van de wereld Atsieloet, die zich op de ruimte 
vanaf de taboer van de wereld A”K en tot de parsa bekleden, zijn de Atsieloet van het gehele 
Heelal. Onder de parsa echter bevinden zich drie werelden BieJ”A, die tegelijkertijd zijn ook 
BieJ”A van het gehele Heelal.  
 
187)Naar hetzelfde principe worden ingedeeld absoluut alle bijzondere sfirot de sfirot. Zelfs 
malchoet de malchoet van de Asieja heeft haar rosj en goef, waarbij goef wordt ingedeeld in 
zijn chaze, taboer en siejoem raglien. De parsa, die zich onder de Atsieloet van een gegeven 
traptrede bevindt, staat in de chaze, waardoor zij beperkt wordt. Vanaf de chaze tot de taboer 
staat de Brieja van een gegeven traptrede. Vanaf de taboer tot siejoem raglien bevinden zich 
Jetsiera en Asieja van een gegeven traptrede. De sfirot ChaGa”T van elke traptrede 
overeenkomen met de Atsieloet. De onderste twee derden tieferet vanaf de chaze tot de taboer 
– dat is de Brieja, de NeH”J – Jetsiera en de malchoet – Asieja. 
 
188)Enfin, rosj van elke traptrede behoort tot het niveau kether of jechieda, of partsoef 
Galgalta. De Atsieloet (vanaf pe tot chaze) behoort tot chochma of het licht chaja, of A”B. De 
Brieja (vanaf de chaze tot de taboer) behoort tot de biena of het licht nesjama of partsoef 
Sa”G. De Jetsiera en Asieja (vanaf de taboer naar beneden) behoren tot Zo”N of lichten 
roeach en nefesj of partsoefiem М"А en Bo"N (zie tek. 3 en verder in het "Sefer haIelan"). 
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