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BIOGRAFIEËN
DR. RAV MICHAEL LAITMAN
Dr. Rav Michael Laitman, is een internationale autoriteit op het gebied
van authentieke Kabbalah. Zijn achtergrond is hoogst uitzonderlijk voor
een bekendheid, op het spirituele vlak: hij werd wetenschappelijk
opgeleid en bezit een Meestersgraad in bio-cybernetica. Hij heeft een
succesvolle wetenschappelijke carrière nagestreefd, om later naar
Kabbalah te keren om zijn wetenschappelijk onderzoek te vervolgen. Hij
ontving zijn doktersgraad in filosofie en Kabbalah van het Moskou
Instituut voor Filosofie bij de Russische Academie voor Wetenschap.
Hij begon Kabbalah te studeren in 1976 en onderzoekt het sindsdien.
Zoekende naar nieuwe paden binnen de Kabbalah, kwam hij in 1979,
Kabbalist Rabbi Baruch Shalom HaLevi Ashlag (1906 – 1991) tegen. Dit
was de eerstgeboren zoon en opvolger van de Kabbalist Rabbi Yehuda
Leib HaLevi Ashlag (1884 – 1954), beter bekend als Baal HaSulam
wegens zijn Sulam (Ladder) ofwel het commentaar op het Boek van Zohar.
Michael Laitman was zo geïmponeerd door Baal HaSulam’s zoon, dat hij
Baruch Ashlags meest vertrouwde discipel en persoonlijke assistent
werd. Hij bracht ook het grootste deel van zijn tijd door in het
gezelschap van zijn geachte mentor en nam zoveel mogelijk van zijn
onderricht in zich op.
Tegenwoordig wordt hij als een voornaamste autoriteit op het gebied
van Kabbalah beschouwd. Hij heeft dertig boeken over het onderwerp
6

geschreven, die in tien talen zijn vertaald. Zijn live lessen worden
dagelijks wereldwijd op kabel tv en het internet uitgezonden. In de
recente jaren heeft hij zich ontplooid tot een van de meest veelgevraagde
onderwijzers in de academische kringen in de Verenigde Staten en
Europa.
Dr. Laitman is de oprichter en president van Bnei Baruch – Kabbalah
Opleiding- en Onderzoeksinstituut, dat de grootste en meest uitgebreide
internet

website

over

het

onderwerp

Kabbalah,

namelijk

www.kabbalah.info, beheert. Deze website, met 1.4 miljoen hits per maand,
biedt een onbeperkte toegang tot de Kabbalistische teksten en media in
meer dan twintig talen. Sinds het jaar 2000 erkent Encyclopedia Britannica
kabbalah.info als een van de grootste internet websites over Kabbalah,
wegens zowel het aantal bezoekers, als de hoeveelheid educatieve en
informatieve materialen.
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PROFESSOR ERVIN LASZLO
Professor Ervin Laszlo, die zo welwillend was om de inleiding van dit
boek te schrijven, is de oprichter en voornaamste vertolker van
Systemen Filosofie en Algemene Evolutie Theorie. Geboren in
Boedapest, Hongarije in 1931, maakte Laszlo op vijftienjarige leeftijd zijn
debuut als concert pianist in New York. Dit evenement werd in Life,
Time, Newsweek en de internationale media verslagen.
Professor Laszlo, richtte zich tot wetenschap en filosofie halverwege zijn
twintiger jaren en begon in 1963 met het publiceren van boeken en
artikelen. In 1970 ontving hij Staats Doctoraal, de hoogste graad van
Sorbonne, de Universiteit van Parijs. In de opvolgende jaren werd hem
een aanvullende doktersgraad toegekend in de Verenigde Staten, Canada,
Finland, Rusland en Hongarije.
Als erkenning van zijn betrokkenheid bij het globale begrip en
ontwikkeling, ontving hij in 2001 het Goi Award, de Vredesprijs van
Japan. Hij heeft tweeënzeventig boeken geschreven, die vertaald zijn in
achttien verschillende talen.
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INLEIDING
Ik ben vereerd en verheugd dat ik gevraagd ben om de inleiding van Dr.
Laitmans Kabbalah Onthuld: Een Ieders Gids voor een Vrediger Leven te
schrijven. De auteur is niet alleen een waardevolle persoonlijke vriend,
maar naar mijn inziens, ook de meest vooraanstaande nog levende
Kabbalist, een oprechte vertegenwoordiger van de wijsheid die twee
millennia verborgen is gebleven. Nu dat de wijsheid van Kabbalah,
samen met andere natuurlijke wijsheden in haar volle omvang
tevoorschijn komt, geloof ik dat er geen ander persoon beter geschikt is
om haar essentie uiteen te zetten.
In de hedendaagse wereld, is de ontdekking van Kabbalah als een
oorspronkelijk instructiemiddel van uniek belang. Het kan ons helpen
om het bewustzijn van onze voorvaders, die wij kwijt zijn geraakt, terug
te winnen.
Inheemse wijsheden komen tegenwoordig tevoorschijn, juist omdat
onze traditionele, mechanische stroom van denken, gefaald heeft om
welzijn en duurzaamheid die het beloofd had, te verschaffen. Een
Chinees spreekwoord waarschuwt: “Indien wij niet van richting
veranderen, is het aannemelijk dat we precies daar zullen eindigen waar
we naar toe gaan.” Toegepast op moderne mensheid, kan dit rampzalig
blijken:
Klimaat veranderingen dreigen om grote gebieden van onze planeet te
veranderen in onbewoonbare, levenloze grond, ongeschikt voor
menselijke bewoning en voedselproductie.
9

Bovendien zijn de meeste van de werelds economieën minder
zelfvoorzienend. Dit is angstaanjagend nauw verbonden met de
wereldwijde inkrimping van voedselreserves. Voor meer dan de helft van
de wereldbevolking is er steeds minder vers drinkwater beschikbaar.
Gemiddeld overlijden er dagelijks meer dan 6.000 kinderen aan de
gevolgen van diarree veroorzaakt door vervuild water.
In vele delen van de wereld, zijn geweld en terrorisme, de favoriete
middelen geworden om conflicten op te lossen. Vandaar dat er sprake is
van een geïntensiveerd wantrouwen, in zowel de rijke als arme landen.
Islamitisch fundamentalisme is zich door de Moslimwereld aan het
verspreiden, neonazi’s en andere extremistische bewegingen ontkiemen
in Europa, en religieus fanatisme verrijst in de hele wereld.
Zodoende is ons gehele verblijf op deze planeet in geding.
Echter een globale instorting is niet onvermijdelijk. We kunnen het tij
keren en is het volgende scenario tevens volkomen mogelijk:
Zoals het laatste deel van dit boek zal uitwijzen, kunnen we ons
verenigen en gezamenlijk gedeelde doelen van vrede en duurzaamheid
nastreven. Zakelijke leiders kunnen de grondzee van de verandering
erkennen en erop inspelen met goederen en diensten die aan de
verschuiving van de vraag voldoen.
Wereld nieuws en entertainmentmedia zouden nieuwe uitgangspunten
en opkomende sociale en culturele innovaties kunnen verkennen. Een
nieuwe visie van het zelf en de natuur zal op het internet, de televisie en

10

in communicatie netwerken van ondernemingen en samenlevingen
verschijnen.
In een beschaafde samenleving, zal een cultuur van alternatieve
levensstijl en verantwoorde waarden steun verlenen aan beleid gericht op
sociale en ecologische duurzaamheid. Maatregelen zullen getroffen
worden om het milieu te beschermen, om duurzame energie, transport
en landbouwtechnologie te ontwikkelen en te gebruiken.
Met dit positieve vooruitzicht, zullen gelden, die momenteel aan het
leger en defensie besteed worden, ingezet worden om de behoeften van
het volk te dienen. Gesteund door deze ontwikkelingen, zullen nationale,
internationale en interculturele wantrouw, onderdrukking, economische
schulden en geslachtongelijkheid plaats maken voor wederzijds
vertrouwen en respect. Mensen en gemeenschappen zullen welwillend
samenwerken en productieve partnerschappen vormen.
Dus in plaats van afbreken en uitbreken in conflict en oorlogen, zal de
mensheid doorbreken – niet alleen naar een duurzame wereld van
zelfvoorzienende en samenwerkende gemeenschappen, maar tevens naar
een vreugdevolle toekomst van vrede, rust en gehele zelfvervulling.
Een vredige duurzame wereld ligt op ons allen te wachten, maar helaas
gaan we op het moment niet die kant op. Einstein vertelde ons:
“Belangrijke problemen waarmee we geconfronteerd worden, kunnen
niet op hetzelfde niveau van gedachten opgelost worden, als waar we ze
veroorzaakt hebben.” – Toch proberen we juist dit te doen. We
proberen terrorisme, wereldhonger, misdaad, milieuverontreiniging,
ziekte en andere “ziektes van de beschaving” te bestrijden met dezelfde
11

methodes die ze veroorzaakt hebben. We wagen technologische
middeltjes en tijdelijke oplosmaatregelen. Echter hebben we noch de wil,
noch de visie verzameld om langdurige en fundamentele verandering te
bewerkstelligen.
PLANETAIR BEWUSTZIJN
In het licht van de globale crisis van vandaag, is de mensheid op zoek
gegaan naar nieuwe manieren en wijzen van denken. Deze wijzen zijn de
oude, doch veelomvattende en inheemse wijsheden. Voor deze is
planetair bewustzijn niet slechts een bijkomstigheid, maar hun wezenlijke
kern. Als we deze manieren bestuderen, komen we tot het besef dat een
nieuw, planetair bewustzijn eigenlijk een oud, permanent bewust zijn is,
dat tegenwoordig herontdekt wordt.
Het is inderdaad de hoogste tijd dat het planetaire bewustzijn herontdekt
wordt. We dachten dat typisch “normaal” menselijk bewustzijn hetgeen
was wat wij met onze vijf zintuigen opvangen. Al het resterende
beschouwden we als verbeelding. De algemene waarneming was dat wij
daar eindigen, waar onze huid ophoudt. Andere denkbeelden werden als
“new age”, “mystiek” of “esoterisch” afgedaan. Ideeën dat we op een
manier bij elkaar horen, dat er een systeem is waar we onderdeel zijn van
een groter geheel, waren zeldzaam in de geschiedenis van de beschaving.
Maar als we naar de geschiedenis van ideeën kijken, treffen we aan dat de
waarheid

volledig

tegenovergesteld

is.

Het

kostenbesparende,

mechanische en versplinterde denken dat zich in de Westerse wereld
over de afgelopen 300 jaar ontwikkeld heeft, is niet de norm, maar de
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uitzondering. Andere culturen deelden dit denkbeeld niet. Zelfs het
Westen hing het niet aan vóór de opkomst van het mechanische
wereldbeeld, dat met de toepassing (ofwel de verkeerde toepassing) van
de Newtons filosofie van natuur opkwam.
Zowel in andere culturen, als in het Westen, dat voorafging aan de
moderne tijd, was het heersende bewustzijn, een van samenhorigheid,
van eenheid. Meest traditionele culturen zijn het er niet mee eens dat
mensen niets gemeenschappelijks hebben, behalve passerende interesses
die toevallig overeenkomen.
De klassieke wortels van alle wijsheidsoverleveringen zijn denkbeelden
van een “planetair bewustzijn”. Deze term definieert het besef van ons
gezamenlijk lot als menselijke wezens, als bewoners van deze planeet.
Indien we ons bestaan veilig willen stellen en het willen verzekeren dat
onze kinderen en kleinkinderen een duurzame toekomst hebben, moeten
we een planetair bewustzijn koesteren.
Om verder te komen, moeten we een instelling cultiveren die ons in staat
stelt om een verenigde menselijke familie ofwel een planetaire
beschaving te vormen. Deze beschaving moet echter geen monolithische
cultuur worden, waar iedereen dezelfde ideeën volgt en één persoon of
natie deze ideeën aan de rest voorschrijft. Het moet een diverse
samenleving worden, wiens elementen samenkomen om het gehele
systeem van een planetaire beschaving, te ontwikkelen en in stand te
houden.
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Deze diversiteit is het element van de harmonie, het element van vrede.
Elke samenleving die het overleefd heeft, bezat het. Alleen de Westerse
en verwesterde samenlevingen zijn het vergeten. Gedurende het proces
van het scheppen van technische en economische vooruitgang, hebben
ze de integriteit en de eenheid van het systeem versplinterd. Het is de
hoogste tijd om het te herstellen.
Zoals ik door mijn kennismaking met Dr. Laitmans geschriften geleerd
heb, bevordert Kabbalah in haar oorspronkelijke vorm niet alleen het
concept van eenheid en de oprechtheid van de mensheid en het
universum, maar biedt het ook praktische maatregelen om het te
herstellen op het moment dat het verloren raakt.
Het is mijn welgemeende aanbeveling om dit boek nauwlettend te lezen,
aangezien het zoveel meer biedt dan de algemene kennis over een oude
wijsheid. Het biedt tevens de sleutel tot het veiligstellen van het welzijn
van de mensheid in deze kritieke tijden. Op dit moment dat we te maken
hebben met ongekende uitdaging om een keuze te maken tussen het
devaluerende pad die tot een globale instorting leidt en het evoluerende pad
dat ons wereldvrede, harmonie, welzijn en duurzaamheid zal brengen.
Ervin Laszlo
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KABBALAH: TOEN EN NU
HET MASTER PLAN
Het is geen geheim dat Kabbalah niet is begonnen met de Hollywood
trendy hype van vandaag. Het bestaat eigenlijk al duizenden jaren. Toen
het voor het eerst verscheen, stond men veel dichterbij de Natuur dan
tegenwoordig. Men was direct betrokken en voelde er zich vertrouwd
mee.
In die dagen, had men weinig reden om zich van de natuur te
verwijderen. Men was niet zo zelfgecentreerd en van zijn natuurlijke
omgeving afgescheiden, zoals we tegenwoordig zijn. Inderdaad, in die
tijd, was de mensheid een onafscheidelijk bestanddeel van de Natuur en
onderhield haar vertrouwdheid ermee.
Bovendien, wist de mensheid onvoldoende van de Natuur af om zich
veilig te voelen; in plaats hiervan waren we bang voor de natuurlijke
krachten, die ons dwongen om Natuur te beschouwen als een superieure
kracht.
Door vertrouwdheid met de Natuur aan de ene kant en de angst ervoor
aan de andere, streefde de mens er niet alleen naar om over de hem
omringende wereld te leren, maar nog belangrijker, om vast te stellen wie
of wat het bestuurde.
15

In die vroege dagen, kon men zich niet voor de elementen van de
Natuur verbergen, zoals men vandaag doet; men kon haar ontberingen
niet vermijden, zoals we tegenwoordig in ons door “de mens gemaakte”
wereld doen. Het meest belangrijke is dat de angst voor de Natuur en
tegelijkertijd de vertrouwdheid ermee, velen dwongen om op zoek te
gaan naar het plan van de Natuur voor henzelf en daarmee voor ons
allen.
Deze pioniers in het ontdekken van de Natuur wilden weten of de
Natuur werkelijk een doel had en indien dit het geval was, wat de rol van
de mensheid in dit Master Plan was. Deze individuen die het hoogste
niveau van kennis ontvingen, namelijk dat van het Master Plan, stonden
bekend als “Kabbalisten”.
Een uniek individu tussen deze pioniers was Abraham. Toen hij het
Master Plan ontdekte, onderzocht hij het niet alleen diepgaand, maar
onderwees hij het vooral en boven alles, aan anderen. Hij realiseerde zich
dat de enige garantie tegen rampspoed en angst voor de mens was, om
volledig het plan van de Natuur voor hen te begrijpen. Eenmaal bij dit
besef aangekomen, spaarde hij geen moeite om een ieder die het wilde,
te onderwijzen. Om deze reden, werd Abraham de eerste Kabbalist in de
dynastie van Kabbalah onderwijzers: de meeste waardige studenten
werden de onderwijzers van de volgende generatie, die op hun beurt de
kennis doorgaven aan de volgende generatie studenten.
Kabbalisten refereren aan de ontwerper van het Master Plan als “de
Schepper” en het Plan zelf als “Het Ontwerp van de Schepping”. Met
16

andere woorden en dit is belangrijk, als Kabbalisten over Natuur spreken
of Natuurwetten, hebben zij het over de Schepper. En vice versa, als ze
over de Schepper spreken, hebben ze het over de Natuur en
Natuurwetten. Deze termen zijn synoniem.

De term “Kabbalist” stamt af van het Hebreeuwse
woord Kabbalah (“ontvangst”). De oorspronkelijke taal
van Kabbalah is Hebreeuws, een taal in het bijzonder
voor en door Kabbalisten ontwikkeld, om hen met elkaar met
betrekking tot spirituele zaken te helpen communiceren. Veel
Kabbalah boeken werden ook in andere talen geschreven, maar de
basistermen zijn altijd in het Hebreeuws.

Voor een Kabbalist, staat de term “Schepper” niet voor een
bovennatuurlijke, aparte entiteit, maar de volgende graad die de mens
zou moeten bereiken als hij hogere kennis nastreeft. Het Hebreeuwse
woord voor de Schepper is Boreh en het bestaat uit twee woorden: Bo
(kom) en Re’eh (zie). Vandaar dat het woord Schepper een persoonlijke
uitnodiging is om de spirituele wereld te ervaren.
DE WIEG VAN WETENSCHAP
De kennis die de eerste Kabbalisten verworven, hielp hen niet alleen
begrijpen hoe dingen achter de schermen werkten. Ze waren ermee in
staat om de natuurlijke verschijnselen die wij allen tegenkomen, te
verklaren. Het was om deze reden logisch dat ze onderwijzers werden en
17

dat de kennis die zij aan ons doorgaven de grondslag werd voor zowel
de oude als moderne wetenschap.
Misschien zien we Kabbalisten als teruggetrokken mensen die zich in
donkere, door kaarslicht opgelichte vertrekken verschuilden en magische
geschriften schreven. Eigenlijk, werd Kabbalah inderdaad tot het einde
van de 20e eeuw verborgen gehouden. De heimelijke benadering van
Kabbalah riep talrijke verhalen en legendes betreffende haar aard in het
leven. Ook al zijn de meeste van deze verhalen onwaar, ze overdonderen
en verwarren nog steeds de meest rigoureuze wijsgeren.
Gottfried Leibnitz, een groot mathematicus en filosoof,
uitte openhartig zijn gedachten over hoe geheimhouding
Kabbalah beïnvloed heeft: “Omdat men niet de juiste
sleutel tot het geheim had, was de dorst naar kennis uiteindelijk
geminimaliseerd tot allerlei soorten weetjes en bijgeloof, die zowel
een soort “vulgaire Kabbalah” voortbrachten als een veelvoud aan
fantasieën onder de valse naam van magie. Beiden hadden weinig met
de authentieke Kabbalah te maken.

Maar Kabbalah was niet altijd geheim. Eigenlijk waren de eerste
Kabbalisten erg openhartig over hun kennis en tegelijkertijd erg
betrokken bij hun samenleving. Vaak waren het de leiders van de natie.
Van al deze leiders, is Koning David waarschijnlijk het meest bekende
voorbeeld van een grote Kabbalist die zowel een grote leider was.
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De betrokkenheid van de Kabbalisten bij hun samenleving hielp hun
modern geschoolden om het fundament te ontwikkelen voor wat wij
tegenwoordig als de “Westerse Filosofie” kennen, die later de basis werd
voor de moderne wetenschap. In dat opzicht, is dit wat Johannes
Reuchlin, een humanist, klassiek geleerde en expert in oude talen en
tradities in zijn boek De Arte Cabbalistica schrijft: “Mijn leraar,
Pythagoras, de vader van filosofie, nam zijn leringen over van de
Kabbalisten… Hij was de eerste die het woord Kabbalah naar het Griekse
woord filosofie vertaalde, dat tot dan onbekend was aan zijn tijdgenoten…
Kabbalah laat ons onze leven niet in de stof doorbrengen, maar verheft
onze geest naar de hoogte van de kennis”.
ANDERE PADEN
Maar filosofen waren geen Kabbalisten, want zij studeerden geen
Kabbalah. Zij konden de diepgang van de Kabbalistische kennis niet
volledig begrijpen. Het resultaat was dat de kennis, die op een specifieke
manier ontwikkeld en behandeld diende te worden, op een onjuiste
manier ontwikkeld en behandeld werd. Toen de Kabbalistische wijsheid
naar andere delen van de aarde migreerde, waar er op dat moment geen
Kabbalisten woonden, nam het wederom een nieuwe wending.
De mensheid maakte hierdoor een omweg. Ook al nam de Westerse
filosofie een deel van Kabbalistische geleerdheid over, ging het
uiteindelijk een volkomen andere richting op. Westerse filosofie bracht
wetenschappen voort die zich bezighielden met het bestuderen van onze
stoffelijke wereld, die wij met onze vijf zintuigen kunnen waarnemen.
Kabbalah daarentegen, is een wetenschap die dat bestudeert wat er
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voorbij gaat aan onze waarneming. Het gewijzigde accent leidde de
mensheid in de tegenovergestelde richting dan de oorspronkelijke kennis
die de Kabbalisten verworven. Door deze verandering van richting
maakte de mensheid een omweg, waarvan de gevolgen in het volgende
hoofdstuk besproken zullen worden.
DE GROTE VRAAG
Kabbalah werd 2000 jaar geleden verborgen. De reden hiervoor was
eenvoudig – er was er geen vraag naar. Sinds die tijd, heeft de mensheid
zich beziggehouden met het ontwikkelen van monotheïstische religies en
later ook wetenschap. Beiden werden geschapen om het antwoord te
verschaffen op de meest fundamentele vragen van de mens: “Wat is
onze plek in de wereld, in het universum?” “Wat is het doel van ons
bestaan?” Met andere woorden, “Waarom zijn wij geboren?”
Maar vandaag, meer dan ooit te voren, vinden veel mensen dat wat dat
2000 jaar lang, gewerkt heeft, inmiddels niet meer aan hun behoeftes
voldoet. Door religie en wetenschap verstrekte antwoorden stellen hen
niet meer tevreden. Deze mensen beginnen elders te zoeken naar de
meest fundamentele vragen over het doel van hun bestaan. Ze keren
zich naar Oosterse wijsgeleerdheden, waarzeggerij, magie en mystiek. En
sommige keren zich naar Kabbalah.
Omdat Kabbalah geformuleerd werd om deze fundamentele vragen te
beantwoorden, verschaft het de antwoorden die rechtstreeks hieraan zijn
verbonden. Door de oeroude antwoorden met betrekking tot de
bedoeling van het leven te herontdekken, zijn we letterlijk de breuk aan
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het herstellen tussen de mensheid en de Natuur, die zich voor heeft
gedaan toen we ons van Kabbalah af keerden richting filosofie.

KABBALAH DOET HAAR INTREDE
Kabbalah maakte ongeveer 5.000 jaar geleden haar Irak. Mesopotamië
was niet alleen de geboorteplaats van Kabbalah, maar van alle oude
geleerdheden en mysticisme. In die dagen, geloofden mensen in vele
geleerdheden en volgden vaak meer dan een stroming tegelijkertijd.
Astrologie, waarzeggerij, numerologie, magie, hekserij, bezweringen, het
boze oog en meer ontstonden en bloeiden in Mesopotamië, het culturele
centrum van de oude wereld.
Zolang de mensen met hun geloofsovertuigingen tevreden waren,
voelden ze geen behoefte aan verandering. Zij wensten te weten of hun
leven veilig zou zijn en wat ze dienden te doen om het zo plezierig
mogelijk te maken. Ze vroegen niet naar de oorsprong van het leven,
noch naar het meest belangrijke, namelijk naar wie of wat de regels van
het leven geschapen heeft.
Op het eerste gezicht, lijkt dit verschil onbeduidend. Echter vragen naar
het leven en vragen naar de regels die het leven vorm geven, lijkt op het
verschil tussen het leren een auto te besturen en het leren om er een te
maken. Het is een volkomen ander niveau van kennis.
DE STUWKRACHT VAN VERANDERING
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Verlangens verschijnen niet ineens uit het niets. Ze worden onbewust in
ons gevormd en komen slechts naar de oppervlakte wanneer ze
bepaalbaar worden, zoals “Ik wil pizza”. Voorafgaand hieraan, worden
verlangens niet gevoeld of worden ze hoogstens ervaren als algemene
onrust. We kennen allen dat gevoel dat we ergens zin in hebben, maar
niet weten wat het is. Dit is een nog niet volgroeid verlangen.
Plato zei ooit: ‘Noodzaak is het begin van uitvinding” en hij had gelijk.
Evengoed leert Kabbalah ons dat de enige manier waarop wij iets
kunnen leren, begint met de wens om het te leren. Het is een zeer
eenvoudige formule: wanneer wij iets willen, doen we er alles aan om het
te krijgen. We nemen er de tijd voor vrij, we steken er energie in en
ontwikkelen de benodigde vaardigheden. Het blijkt dat het verlangen de
stuwkracht van verandering is.
De manier waarop onze verlangens zich ontwikkelen, bepaalt en geeft
vorm aan de gehele geschiedenis van de mensheid. Naar mate de
verlangens van de mensheid zich ontwikkelden, dwongen ze de mens
om zijn omgeving te bestuderen, zodat hij zijn wensen kon vervullen. In
tegenstelling tot mineralen, planten en dieren, blijft de mens voortdurend
evolueren. Met elke generatie, en elk persoon, worden de verlangens
telkens sterker en sterker.
DE BESTUURDERS PLEK INNEMEN
Deze stuwkracht van verandering – verlangen – bestaat uit vijf niveaus. Nul tot
en met vier. Kabbalisten noemen deze stuwkracht “wens om genot te
ontvangen” of simpelweg de “wens te ontvangen”. Toen Kabbalah,
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ongeveer 5.000 jaar geleden voor het eerst verscheen, bevond de wens te
ontvangen zich op het niveau nul. Vandaag de dag is het, zoals te raden
is, op het meest intense niveau – het niveau vier.
Maar in de vroege tijden, toen de wens te ontvangen zich op het niveau
nul bevond, waren verlangens niet krachtig genoeg om ons van de
Natuur en van elkaar af te scheiden. In die dagen, was deze eenheid met
de Natuur, waar sommige van ons tegenwoordig veel geld voor over
hebben om het opnieuw aan te leren door middel van meditatielessen
(en laten we realistisch zijn, niet altijd even succesvol), de natuurlijke
manier van leven. Mensen wisten niet anders. Zij wisten niet eens dat zij
van de Natuur afgescheiden konden raken, noch hadden ze daar
behoefte aan.
In feite vloeide in die dagen de menselijke communicatie met de Natuur
en met elkaar zo naadloos in elkaar over, dat er geen behoefte was aan
woorden; in plaats hiervan communiceerden mensen via de gedachten,
wat veel op telepathie lijkt. Het was een tijd van eenheid en de gehele
mensheid leek op één enkele natie.
Maar terwijl nog steeds in Mesopotamië, vond er een verandering plaats:
menselijke verlangens begonnen te groeien en werden egoïstischer.
Mensen verlangden er naar de Natuur te veranderen en haar voor
zichzelf te gebruiken. In plaats van zichzelf aan te passen aan de Natuur,
wilden ze de Natuur veranderen om te voldoen aan hun behoeften. Ze
scheidden zich af van de Natuur en van elkaar. Vandaag, vele eeuwen
later, zijn we aan het ontdekken dat dit geen goed idee was. Het werkt
simpelweg niet.
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Uiteraard, naar mate men zich tegen zijn natuur en maatschappij begon
te keren, zag men elkaar niet meer als aanverwant en de Natuur niet
meer als zijn thuis. Haat verving liefde en mensen groeiden uit elkaar en
raakten van elkaar afgescheiden.
Als gevolg, werd die ene natie van de oude wereld verdeeld. Eerst
splitste het zich in twee groepen, waarvan de ene naar het oosten afdreef
en de tweede naar het westen. De twee groepen bleven zich verdelen en
versplinteren, om uiteindelijk de veelheid van naties te vormen die wij
vandaag kennen.
Een van de meest duidelijke symptomen van de verdeling, die de Bijbel
als “De Val van de Toren van Babel” beschrijft, was het ontstaan van
verschillende talen. Deze verschillende talen sloten de mensen van elkaar
af en zorgden voor verwarring en disfunctioneren. Het Hebreeuwse
woord voor verwarring is Bilbul en om deze verwarring te markeren,
kreeg de hoofdstad van Mesopotamië de naam Babel (Babylon).
Sinds deze verdeling – toen onze verlangens van niveau nul naar niveau
één groeiden – zijn we de Natuur aan het trotseren. In plaats van ons
groeiend egoïsme te corrigeren, om één te blijven met de Natuur, ofwel
met de Schepper, hebben we een mechanische, technologisch schild
gebouwd om ons tegen de Natuur te beschermen. De oorspronkelijke
reden waarom wij wetenschap en technologie ontwikkeld hebben, is om
ons beschutte bestaan, ver van de elementen van de Natuur af, veilig te
stellen. Het blijkt echter, of we er van bewust zijn of niet, dat we de
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Schepper wensen te beïnvloeden en de bestuurders plek over wensen te
nemen.

Gedurende de tijd dat al deze Bilbul plaats vond, woonde
Abraham in Babylon. Hij hielp zijn vader met het maken
en verkopen van kleine beeldjes in de familie winkel.
Het is niet moeilijk om te zien dat Abraham zich midden in deze
levendige mengelmoes van ideeën die in Babylon bloeiden, het New
York van de oude wereld, bevond. De verwarring verklaart tevens
Abrahams onophoudelijke vraag, waarvan het antwoord hem tot het
ontdekken van de wetten van de Natuur heeft geleid: “Wie is de
eigenaar van de hoofdstad?” – Toen hij besefte dat er een reden was
voor de verwarring en afgescheidenheid, begon hij het al gauw aan
een ieder, die bereid was om te luisteren, te onderwijzen.

VERBERGEN, ZOEKEN, MAAR NIET VINDEN
Het niveau van egoïsme bij de mensheid bleef groeien. Elk niveau
voerde ons verder weg van de Natuur (de Schepper). In Kabbalah wordt
afstand niet gemeten in meters, of kilometers, maar in eigenschappen. De
Scheppers kwaliteiten zijn heelheid, verbondenheid, het geven. Het is
alleen mogelijk om Hem waar te nemen indien we zelf Zijn
eigenschappen bezitten. Als ik zelfzuchtig ben, is het niet mogelijk om
me met iets te verbinden dat zo heel en altruïstisch is als de Schepper.
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Het zou net zoiets zijn als een ander proberen te zien, terwijl we met
onze rug naar elkaar toe staan.
Omdat we met onze rug naar de Schepper toe staan en omdat we Hem
nog steeds wensen te beheersen, is het duidelijk dat, des te harden wij
proberen, des te gefrustreerder we worden. Uiteraard, is het niet
mogelijk om iets wat we niet kunnen zien, noch kunnen voelen, te
beheersen. Dit verlangen kan nooit vervuld worden, behalve als we een
U-bocht maken, in de tegengestelde richting kijken en Hem vinden.
Veel mensen worden inmiddels moe van de loze beloftes van
technologie, die ons welvaart, gezondheid en het belangrijkste een veilige
toekomst garandeerden. Te weinig mensen hebben dit vandaag de dag
bereikt en het is niet zeker dat het hen morgen wel zal lukken. Maar het
voordeel van deze staat is dat het ons dwingt om onze richting te
heroverwegen en om onszelf de vraag te stellen: “Is het mogelijk dat we
de hele tijd het verkeerde pad hebben bewandeld?”
Vandaag in het bijzonder, zijn we de crisis en impasse waarmee we
geconfronteerd worden aan het erkennen. We kunnen openlijk toegeven
dat het pad dat wij gekozen hebben, naar een doodeinde leidt. In plaats
van het compenseren van onze zelfzuchtige tegengesteldheid aan de
Natuur, door technologie te kiezen, hadden wij ons egoïsme naar het
altruïsme moeten veranderen en vervolgens naar eenheid met de Natuur.
De term die in Kabbalah gebruikt wordt om deze verandering aan te
duiden is Tikkun (correctie). Om onze tegengesteldheid aan de Schepper
te beseffen, moeten we de breuk erkennen, die tussen ons (de mensen)
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vijf duizend jaar geleden is ontstaan. Dit wordt “herkenning van het
kwaad” genoemd. Het is niet gemakkelijk, maar het is zeker de eerste
stap naar ware gezondheid en geluk.
GLOBALE CRISIS HEEFT EEN GOEDE AFLOOP
Gedurende de afgelopen 5.000 jaar, ontwikkelde elke van de twee
afgescheiden partijen van Mesopotamië zich tot een beschaving
bestaande uit diverse volkeren. Een van de twee primaire groeperingen,
werd bij ons bekend als “Westelijke beschaving” en de andere de
“Oosterse beschaving”.
De steeds verergerende strijd tussen deze twee beschavingen, reflecteert
de cumulatie van het proces dat bij de eerste verdeling in werking is
gezet. Vijf duizend jaar geleden, werd een enkele natie verdeeld omdat
het egoïsme groeide en tot scheiding leidde van haar leden. Nu is het de
tijd voor deze “natie”- de mensheid – om zich te herenigen en wederom
één enkele natie te worden. We bevinden ons nog steeds op het
breekpunt dat al die jaren geleden plaats vond, maar tegenwoordig zijn
we ons er steeds meer van bewust.
Volgens de wijsheid van Kabbalah, is deze culturele strijd en de
wederopkomst van de mystieke geloven, die in overvloed aanwezig
waren in de oude Mesopotamië, een teken van het begin van de
menselijke hereniging naar een nieuwe beschaving. Vandaag beginnen
we te beseffen dat we allen verbonden zijn en dat we de staat die voor de
breuk bestond, dienen te herbouwen. Door een verenigde mensheid te
herbouwen zullen we onze verbinding met de Natuur en de Schepper
27

tevens herbouwen.
EGOISME IS EEN “CATCH-22”
Gedurende de tijd dat het mysticisme bloeide, werd de wijsheid van
Kabbalah ontdekt en bood het de kennis aan over de stapsgewijze groei
van ons egoïsme en wat het veroorzaakt. Kabbalisten leren dat alles wat
bestaat, uit het verlangen naar zelfvervulling is opgemaakt.
Echter kunnen deze verlangens niet in hun natuurlijke vorm vervuld
worden, op het moment dat ze op zichzelf gericht zijn. Dit komt
doordat als we een verlangen bevredigen, wij het annuleren. Als we een
verlangen annuleren, kunnen we er ook niet van genieten.
Denk bijvoorbeeld aan je lievelingsvoedsel. Stel jezelf nu voor in een
chique restaurant. Je zit comfortabel aan een tafel als de ober een gevuld
bord naar je toe brengt, het voor je plaatst en het deksel afneemt.
Hmmm… die geweldig bekende geur! Geniet je er al van? Je lichaam
wel; daarom loopt het water je al in de mond alleen al bij de gedachte
aan dit gerecht.
Maar het moment dat je begint te eten, neemt het genot af. Des te voller
je raakt, des te minder genot het eten je geeft. Uiteindelijk, als je je
volgegeten hebt, kan je niet meer van het voedsel genieten en houd je op
met het eten. Je houdt er niet mee op omdat je vol zit, maar omdat het
geen lolletje is om op volle maag te eten. Dit is de zogenaamde “Catch22” van het egoïsme – als je krijgt wat je wilt, wil je het niet meer.
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Om die reden, omdat we niet zonder genot kunnen leven, moeten we op
zoek gaan naar nieuwer en groter genot. Dit doen we door nieuwe
verlangens te ontwikkelen, die tevens onvervuld zullen blijven. Het is
een vicieuze cirkel. Het mag duidelijk zijn dat des te meer we willen, des
te leger wij ons voelen. Des te leger we ons voelen, des te gefrustreerder
we worden.
Aangezien wij ons nu op het meest intense niveau van ons verlangen in
geschiedenis bevinden, kunnen wij het niet vermijden om te concluderen
dat we vandaag ontevredener zijn dan ooit tevoren, ook al bezitten we
duidelijk meer dan onze vaders en voorvaders. Het contrast tussen dat
wat wij hebben aan de ene kant en onze groeiende ontevredenheid aan
de andere kant, is de kern van de crisis die we tegenwoordig ervaren.
Des te egoïstischer we worden, des te leger we ons voelen, des te erger
de crisis.

DE NOODZAAK VAN HET ALTRUÏSME
Oorspronkelijk waren alle mensen innerlijk verbonden. We voelden ons
en vonden onszelf één menselijke wezen en dit is precies hoe de Natuur
ons behandelt. Dit “collectieve” wezen wordt “Adam” genoemd,
afgeleid van het Hebreeuwse woord Domeh (gelijk). Dit betekent gelijk
aan de Schepper, die tevens één en heel is. Echter, ondanks onze
oorspronkelijke eenheid, naar mate het egoïsme groeide verloren we
geleidelijk het gevoel van eenheid en werden verder van elkaar
verwijderd.
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Kabbalah boeken schrijven dat het Natuurplan is dat ons egoïsme door
blijft groeien, totdat we beseffen dat we afgescheiden en haatdragend
naar elkaar zijn geworden. De logica achter dit plan is dat we ons eerst
als één enkele eenheid moeten voelen en vervolgens afgescheiden
worden naar egoïstische en vrijstaande individuen. Alleen dan zullen we
beseffen dat we volkomen tegenovergesteld aan de Schepper en
volkomen egoïstisch zijn.
Bovendien is dit de enige manier om te beseffen dat het egoïsme
negatief, onbevredigend en volstrekt hopeloos is. Zoals we hebben
gezegd, zondert het egoïsme ons van elkaar en van de Natuur af. Maar
om dit te veranderen, moeten we eerst tot het besef komen dat dit
inderdaad het geval is. Dit zal ons ertoe bewegen om te willen
veranderen en om voor onszelf de manier te vinden om onszelf te
transformeren naar altruïsten, die opnieuw verbonden zijn met de gehele
menselijkheid en de Natuur – de Schepper. We hebben tenslotte gezegd
dat het verlangen de stuwkracht van verandering is.

Kabbalist Yehuda Ashlag schrijft dat de binnenkomst
van het Hogere Licht in een verlangen en zijn vertrek
daaruit, het vat scheppen dat geschikt is voor haar
taak, namelijk een altruïstisch vat. Met andere woorden, als we
eenheid met de Schepper willen voelen, moeten we ons eerst met
Hem verenigen, dan het verlies van deze eenheid ervaren. Door beide
staten te ervaren, zullen we in staat zijn om een bewuste keus te
maken en dit bewustzijn is noodzakelijk voor een werkelijke eenheid.
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We kunnen dit proces vergelijken met een kind dat zich als baby
verbonden voelt met zijn ouders, zich er tegen afzet als puber zijnde
en uiteindelijk als het kind een volwassene wordt, zijn of haar
opvoeding begrijpt en rechtvaardigt.

In feite is het altruïsme geen optie. Het lijkt alsof we kunnen kiezen
tussen egoïstisch of altruïstisch zijn. Maar als we de Natuur
onderzoeken, zullen we er achter komen dat het de meest fundamentele
wet van de Natuur is. Zo is bijvoorbeeld elke cel in het lichaam
diepgeworteld egoïstisch. Maar om te kunnen bestaan, moet het afstand
doen van zijn egoïstische neigingen omwille van het welzijn van het
lichaam. De beloning voor die cel is dat het niet alleen zijn eigen bestaan
ervaart, maar het leven van het gehele lichaam.
Wij moeten ook een dergelijke verbinding met elkaar ontwikkelen. Des
te succesvoller we worden in het verbinden, des te meer zullen we
Adams innerlijke bestaan voelen, in plaats van ons eigen voorbijgaande
bestaan.
Vandaag in het bijzonder, is het altruïsme essentieel geworden voor onze
overleving. Het is duidelijk geworden dat we allen met elkaar verbonden
en van elkaar afhankelijk zijn. Deze afhankelijkheid veroorzaakt een
nieuwe en nauwkeurige definitie van altruïsme. Elke handeling of streven
dat voortkomt uit de behoefte om de mensheid naar één enkele eenheid
te verbinden, wordt als altruïstisch beschouwd. Daar tegenover staat dat
elke handeling of intentie die er niet op gericht is om de mensheid te
verenigen, egoïstisch is.
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Het gevolg daarvan is dat onze tegenstelling aan de Natuur de bron is
van al het leed dat we in de wereld aantreffen. Al het andere in de
Natuur – mineralen, planten en dieren – volgt instinctief de altruïstische
wet van de Natuur. Alleen het menselijke gedrag is in contrast met de
rest van de Natuur en de Schepper.
Verder, is het leed dat we in de wereld zien niet alleen ons eigen leed.
Alle andere delen van de Natuur lijden eveneens onder onze oneigenlijke
handelingen. Als elk deel van de Natuur instinctief haar wetten volgt en
de mens niet, dan is de mens het enige verloederende element in de
Natuur. Simpelweg gezegd, als we onszelf corrigeren van het egoïsme
naar het altruïsme, zal al het andere tevens gecorrigeerd worden –
ecologie, hongersnood, oorlog en de samenleving in het algemeen.
VERRIJKTE WAARNEMING
Er is een bijzonder voordeel verbonden aan het altruïsme. Het zou
kunnen lijken alsof de enige verandering het plaatsten van de ander voor
onszelf zou zijn, maar er zijn vele grotere voordelen. Als we aan anderen
denken, worden we met hen geïntegreerd en zij met ons.
Denk er op deze manier aan: er zijn ongeveer 6,5 miljard mensen op de
wereld vandaag. Wat als, in plaats van het hebben van twee handen, en
één stel hersens om ze te besturen, we 13 miljard handen, 13 miljard
benen en 6,5 miljard hersens zouden hebben om ze te besturen? Klinkt
verwarrend? Nee, niet echt, omdat al deze hersenen zullen functioneren
als één enkele stel hersens en al deze handen als één enkel paar handen.
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De gehele mensheid zal als één lichaam functioneren, wiens capaciteiten
6,5 miljard keer verrijkt zal worden.
Wacht, we zijn nog niet klaar met de voordelen! Naast het
supermenselijk worden, zal een ieder die altruïstisch wordt, het meest
verlangde cadeau van alle ontvangen: alwetendheid, de totale herroeping
en alle kennis. Omdat altruïsme de Scheppers natuur is, maakt het
verwerven ervan onze natuur gelijk aan die van Hem en gaan wij zoals
Hij denken. We komen erachter waarom alles gebeurt, wanneer het dient
te gebeuren en wat te doen om het anders te laten geschieden. In
Kabbalah wordt deze staat “gelijkheid van vorm” genoemd en dit is het
doel van Schepping.
Deze toestand van verrijkte waarneming, van gelijkheid van vorm, is
waarom we in de eerste instantie geschapen zijn. Dit is waarom we
verenigd zijn geschapen en toen gebroken zijn – zodat we ons zouden
kunnen herenigen. Gedurende dit proces van verenigen, zullen we leren
waarom de Natuur doet wat het doet en zullen dezelfde wijsheid
verwerven als het Ontwerp dat het geschapen heeft.
Als we ons met de Natuur verenigen, zullen we ons net zoals Natuur
eeuwig en compleet voelen. In die toestand, zelfs als onze lichamen
sterven, zullen we voelen dat we in de eeuwige natuur voort zullen leven.
Stoffelijk leven en dood zullen ons niet meer raken, omdat onze van
oorsprong zelfgecentreerde waarneming door een volledige, altruïstische
waarneming vervangen zal worden. Ons eigen leven zal het leven van de
hele Natuur worden.
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DE TIJD IS NU
Het Boek van Zohar, de “Bijbel” van Kabbalah, werd ongeveer 2.000 jaar
geleden geschreven. Het verkondigt dat aan het einde van de 20e eeuw,
het egoïsme van de mens naar ongekende intensiteit zal stijgen.
Zoals we eerder zagen, des te meer we willen, des te leger wij ons voelen.
Vandaar dat de mensheid, sinds het einde van de 20e eeuw, haar grootste
leegheid als nooit te voor ervaart. Het Boek van Zohar schrijft ook dat als
deze leegheid gevoeld wordt, de mensheid een middel nodig zal hebben
om het te genezen en het volk te helpen vervuld te raken. Dan zal, aldus
de Zohar, de tijd rijp worden om de Kabbalah aan de mensheid te
presenteren, als een middel om vervulling te verwerven door gelijkheid
met de Natuur.
Het proces van het verwerven van vervulling, de Tikkun, zal niet
tegelijkertijd en in één keer voor iedereen plaats vinden. Om een Tikkun
te verwerven, moet een persoon het willen. Het is een proces dat zich
vanuit ieders vrije wil uiteenvouwt.
Correctie begint als een persoon beseft dat zijn of haar egoïstische
natuur de bron is van al het kwaad. Het is een zeer persoonlijke en
heftige ervaring, maar het zorgt er onvermijdelijk voor dat een persoon
wil veranderen, ofwel wil verschuiven van het egoïsme naar het
altruïsme.
Zoals we hebben gezegd, behandelt de Schepper ons allen als één
verenigd enkel wezen. We hebben het geprobeerd om onze doelen op
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een egoïstische wijze te bereiken, maar vandaag de dag beginnen we er
achter te komen dat onze problemen alleen collectief en op een
altruïstische wijze opgelost kunnen worden. Des te bewuster we worden
van ons egoïsme, des te meer we de methode van Kabbalah willen
gebruiken om onze natuur naar het altruïsme te veranderen. We hebben
verzuimd om het te doen, toen Kabbalah voor het eerst haar intrede
deed, maar we kunnen het nu doen, want nu weten we dat we het nodig
hebben!
De afgelopen 5.000 jaar van de menselijke evolutie, was het proces van
de ene methode uitproberen, het genot dat het opleverde onderzoeken,
het erdoor gedesillusioneerd raken en het op den duur voor een andere
methode verlaten. Methodes kwamen en gingen, maar we zijn er niet
gelukkiger door geworden. Nu dat de methode van Kabbalah, die gericht
is op het hoogste niveau van egoïsme, verschenen is, hoeven we niet
meer het pad van ontgoochelingen te bewandelen. We kunnen
simpelweg ons ergste egoïsme door Kabbalah corrigeren, waarop alle
andere correcties zoals bij het domino effect zullen volgen. Vandaar dat
we gedurende deze correctie vervulling, inspiratie en vreugde kunnen
voelen.

IN EEN NOTENDOP
De wijsheid van Kabbalah (de wijsheid van ontvangst) verscheen voor
het eerst 5.000 jaar geleden, toen de mensheid zich het doel van haar
bestaan begon af te vragen. Degenen die het kenden werden
“Kabbalisten” genoemd en bezaten het antwoord op het doel van het
leven en de rol van de mensheid in het universum.
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Maar in die dagen waren de verlangens van de meeste mensen te beperkt
om naar deze kennis te streven. Toen de Kabbalisten zagen dat de
mensheid hun wijsheid niet nodig had, verborgen ze het en bereidden
het voor, voor een tijd waarin iedereen er klaar voor zou zijn. In de
tussentijd, ontwikkelde de mensheid andere kanalen zoals godsdienst en
wetenschap.
Vandaag, als een groeiend aantal mensen ervan overtuigd is, dat
godsdienst en wetenschap niet het antwoord verschaffen op de meest
diepgewortelde vragen, beginnen ze elders naar antwoorden te zoeken.
Dit is de tijd waar Kabbalah op gewacht heeft en dit is ook waarom het
opnieuw tevoorschijn komt – om de antwoorden te verschaffen voor de
reden van ons bestaan.
Kabbalah vertelt ons dat de Natuur, die synoniem is aan de Schepper,
heel, altruïstisch en verenigd is. Het vertelt ons dat we niet alleen de
Natuur dienen te begrijpen, maar dat we ook het moeten willen om deze
manier van bestaan in onszelf te implementeren.
Kabbalah vertelt ons ook dat door dit te doen we niet alleen gelijk zullen
worden aan de Natuur, maar ook het Ontwerp dat erachter zit, zullen
begrijpen – het Master Plan. Tenslotte, verklaart Kabbalah dat we door
het begrijpen van het Master Plan we gelijk zullen worden aan de Master
Planmaker en dit is het doel van de Schepping – gelijk worden aan de
Schepper.

36

2
DE GROOTSTE WENS
Nu dat we een introductie hebben gehad wat betreft de oorsprong van
Kabbalah, is de tijd gekomen om te kijken hoe Kabbalah zich tot ons
verhoudt.
Zoals velen van jullie misschien al weten, introduceert de studie van
Kabbalah, vele onbekende termen, waarvan de meeste uit het
Hebreeuws afstammen, sommige uit het Aramees en sommige uit andere
talen zoals Grieks. Maar hier komt het goede nieuws: beginners en zelfs
gevorderde studenten, kunnen heel goed vooruit met slechts een aantal
van deze termen. Ook al stellen die termen een spirituele staat voor, zal
men, als men ze innerlijk ervaart, ook hun namen ontdekken.
Kabbalah spreekt over verlangens en hoe deze bevredigd kunnen
worden. Het onderzocht de menselijke ziel en haar groei, vanaf het prille
begin als spiritueel zaadje, tot de uiteindelijke Boom des Levens. Als
men eenmaal de stroom te pakken heeft, zal de rest binnen het eigen
hart geleerd worden.

SPRINGPLANK VOOR GROEI
Laten we daar beginnen, waar we het eerste hoofdstuk hebben
afgesloten. We hebben gezegd dat dingen geweldig zouden kunnen zijn,
als we zouden leren om ons egoïsme anders te gebruiken - om ons met
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anderen te verbinden zodat wij één enkel spiritueel wezen vormen. We
hebben zelfs geleerd dat er een middel voor is, dat juist voor dit doel
ontwikkeld is – de methode van Kabbalah.
Maar als we om ons heen kijken, zien we duidelijk dat we geen
rooskleurige toekomst tegemoet gaan. We zitten in een crisis - een grote
ook. Ook al worden we er nog niet door getroffen, bestaat er geen
garantie dat dit niet zal gebeuren. Het blijkt dat er geen gebied is waar de
crisis zijn sporen niet heeft achtergelaten, zij het in ons privé leven, de
maatschappij waarin we leven, of in de Natuur.
Crisissen zijn op zichzelf niet per se negatief. Ze geven simpelweg aan
dat de huidige stand van zaken zichzelf heeft uitgeput en dat de tijd er
klaar voor is om verder te gaan naar het volgende stadium. Democratie,
industriële revolutie, vrouwelijke bevrijding, kwantum fysica zijn allemaal
het gevolg van een crisis op hun gebied. In feite, is alles wat vandaag de
dag bestaat, het resultaat van een voorbije crisis.
De crisis van vandaag is in beginsel niet anders dan de vorige; echter is
het veel heftiger en beïnvloedt het ook de hele wereld. Maar zoals elke
crisis, is het een mogelijkheid voor verandering, een springplank voor
groei. Als wij correct kiezen, zouden alle moeilijkheden simpelweg
kunnen verdwijnen. We zouden met gemak in voedsel, water en
onderdak voor de hele wereld kunnen voorzien. We zouden wereldvrede
kunnen bewerkstelligen en van deze wereld een bloeiende, dynamische
planeet kunnen maken. Maar voordat dit kan gebeuren, moeten wij het
willen en kiezen wat de Natuur van ons wenst - eenheid, in plaats van de
huidige staat van afgescheidenheid.
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Waarom willen wij ons dan niet met elkaar verbinden? Waarom
verwijderen we ons van elkaar? Des te meer wij vooruit gaan en des te
meer kennis wij vergaren, des te ontevredener wij worden. We hebben
geleerd hoe wij ruimteschepen en minuscule robots moeten bouwen,
hoe de gehele menselijke genetische opbouw te ontcijferen, waarom
hebben we dan niet geleerd hoe wij gelukkig moeten zijn?
Des te meer we over Kabbalah leren, des te meer zullen we ontdekken
dat het ons naar de oorsprong van zaken leidt. Voordat het ons
antwoorden verschaft, vertelt het eerst waarom wij in onze huidige staat
zijn. Eenmaal achter de oorsprong van de huidige staat aangekomen,
heeft men zelden verdere begeleiding nodig. In het licht hiervan, gaan we
bekijken wat ons tot nu toe geleerd werd en misschien zullen we dan
ook ontdekken waarom we nog steeds de sleutel tot geluk niet hebben
ontdekt.
ACHTER GESLOTEN DEUREN
"Mens... zij hij onvoldoende of slecht opgeleid, is hij het meest wilde van aardse
wezens"
- Plato, De Wetten
Kennis werd altijd als vermogen beschouwd. Spionage is geen modern
verschijnsel, het bestaat al sinds de vroege geschiedenis. Het heeft zijn
bestaansrecht verworven, omdat kennis slechts onthuld werd aan de
hand van de noodzaak tot het weten. De enige discussie ging over wie
het moest weten.
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In het verleden, werden degenen met kennis, de "wijzen" genoemd. De
kennis die zij bezaten was die van de Natuur en haar geheimen. De
wijzen hielden hun kennis verborgen, uit de angst dat het in de handen
zou vallen van degenen die zij als onwaardig beschouwden.
Maar hoe bepalen we wie het recht heeft om iets te weten? Geeft het feit
dat ik over een exclusief stukje informatie beschik, mij ook het recht om
het te verbergen? Uiteraard zou geen persoon het er mee eens zijn, dat
hij of zij het niet waard zou zijn om iets te weten, dus proberen we
allerlei informatie die niet vrij toegankelijk is, te "stelen".
Maar dat was niet altijd zo. Vele jaren geleden, voordat het egoïsme zijn
hoogtepunt bereikte, stelde men het voordeel van het publiek boven het
persoonlijke voordeel. Men voelde zich met de gehele Natuur en de hele
mensheid verbonden en niet met zichzelf. Voor hen was dit een
natuurlijke manier van bestaan.
Echter vandaag zijn onze overwegingen drastisch veranderd en geloven
we dat we het recht hebben om alles te weten en alles te doen. Dit wordt
ons automatisch opgedragen door het niveau van ons egoïsme.
In feite, zelfs voordat de mensheid het vierde niveau van egoïsme
bereikte, begonnen de geschoolden hun kennis te verkopen tegen
materiële beloningen als geld, eer en macht. Naar mate de materiële
verleidingen groeiden, kon men zijn bescheiden manier van leven niet in
stand houden en alle energie steken in het bestuderen van de Natuur. In
plaats hiervan begonnen deze wijze mensen hun kennis te gebruiken om
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materieel genot te verkrijgen.
Vandaag de dag, met onze technologische vooruitgang en verhoogde
drijfkracht van onze ego, is het misbruiken van kennis een norm
geworden. Toch, des te meer de technologie vooruitgaat, des te
gevaarlijker we voor onszelf en onze omgeving worden. Des te
machtiger we worden, des te meer zijn we geneigd om onze macht te
gebruiken zoals we willen.
Zoals eerder gezegd, bestaat de wens te ontvangen, uit vier
intensiviteitniveaus. Des te krachtiger het wordt, des te groter onze
sociale en morele val. Het is daarom niet verrassend dat we ons in een
crisis bevinden. Het is ook duidelijk waarom de wijzen hun kennis
verborgen hielden en waarom hun eigen groeiende egoïsme, hen nu
dwingt om deze te onthullen.
Indien wij onszelf niet veranderen, zullen kennis en vooruitgang ons niet
helpen. Zij zullen slechts meer kwaad veroorzaken, dan ze tot nu toe
hebben gedaan. Daarom zou het ontzettend naïef zijn, om te verwachten
dat de wetenschappelijke vooruitgang, haar belofte van een goed leven
zal inlossen. Indien wij een zonnigere toekomst wensen, dienen we
onszelf te veranderen.
DE EVOLUTIE VAN VERLANGENS
De uitlating dat de menselijke natuur egoïstisch is, zal niet gauw voor
schokkend nieuws zorgen. We hebben allen, zonder uitzonderingen, de
aanleg om wat we weten te misbruiken. Dit hoeft niet te betekenen dat
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we de kennis zullen gebruiken om een misdrijf te plegen. Het kan zich
tevens uiten in kleine, onbeduidende dingen, zoals op het werk
gepromoveerd worden zonder dat we het verdienen of het wegnemen
van de geliefde van onze beste vriend of vriendin.
Het echte nieuws over egoïsme is niet dat de menselijke natuur
egoïstisch is, maar dat ik een egoïst ben. De eerste keer dat we met ons
egoïsme geconfronteerd worden, is een ontnuchterende ervaring. En net
zoals elke ontnuchtering, gaat het gepaard met een gigantische
hoofdpijn.
Er is een goede reden waarom onze wens te ontvangen, constant blijft
evolueren en we zullen hier spoedig naar kijken. Laten we ons voor nu
richten op de rol van deze evolutie met betrekking tot de manier waarop
wij kennis verwerven.
Als er een nieuw verlangen verschijnt, schept het nieuwe behoeften. En
als we op zoek gaan naar manieren om in deze behoeften te voorzien,
ontwikkelen we en verbeteren we onze hersens. Met andere woorden, is
het de evolutie van de wens te ontvangen, die de evolutie schept.
Een aanblik op de menselijke geschiedenis, vanuit het perspectief van de
ontwikkeling van verlangens, laat zien hoe deze groeiende verlangens,
elk idee, ontdekking en uitvinding voort hebben gebracht. Elke
vernieuwing, is een instrument dat ertoe dient, om de groeiende
behoeften en eisen, geschapen door onze verlangens, te bevredigen.
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Het eerste niveau van verlangens heeft betrekking op
fysieke verlangens, zoals voedsel, seks, familie en
onderdak. Dit zijn de meest elementaire verlangens,
die alle levende wezens gemeenschappelijk hebben. In
tegenstelling tot het eerste niveau van verlangens, zijn alle andere
niveaus uniek voor de mens en worden voortgebracht door de
deelname aan een menselijke samenleving. Het tweede niveau is het
verlangen naar welvaart, het derde naar roem en heerschappij en het
vierde het verlangen naar kennis.

Geluk of ongeluk, genot of lijden, zijn afhankelijk van hoe wij onze
behoeften bevredigen. Maar het vervullen van onze verlangens kost
moeite. In feite worden we zodanig door genot gedreven, dat volgens de
Kabbalist Yehuda Ashlag: "een mens niet eens de kleinste beweging kan
verrichten zonder motivatie.... zonder er op een of andere manier door
gebaat te zijn". Hierop volgt: "Als bijvoorbeeld iemand zijn hand van de
stoel naar de tafel verzet, is dit omdat hij denkt dat hij door middel van
het plaatsen van zijn hand op de tafel, een groter genot zal ontvangen.
Als men dit niet zou denken, zou hij zijn hand voor de rest van zijn
leven op de stoel laten rusten."
In het vorige hoofdstuk vertelden we dat het egoïsme een “Catch 22” is.
Met andere woorden, de intensiteit van het genot is afhankelijk van de
intensiteit van het verlangen. Als verzadiging toeneemt, neemt het
verlangen in dezelfde proportie af. Het wijst uit dat als wij ergens van
willen genieten, we het niet alleen dienen te willen, maar het ook moeten
blijven willen, anders zal het genot vervagen.
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Bovendien ligt het genot niet bij het verlangde object; maar in degene die
het genot wil. Als ik bijvoorbeeld gek ben op tonijn, betekent dit niet dat
tonijn enig genot in zichzelf bevat, maar dat een genot in de “vorm” van
tonijn in mij bestaat.
Als je aan een tonijn zou vragen of het van zijn eigen vlees geniet,
betwijfel ik ten zeerste of het antwoord bevestigend zal zijn. Tactloos
zou ik aan de tonijn kunnen vragen:“Maar waarom geniet je er niet van?
Als ik een hap van jou neem, smaakt het zo goed… en je hebt zoveel
tonijn! Als ik jou was, zou ik in de hemel zijn.”
We weten uiteraard allemaal dat dit geen realistisch dialoog is en niet
alleen omdat een tonijn geen Nederlands spreekt. We voelen instinctief
aan dat een tonijn niet van zijn eigen vlees kan genieten, terwijl mensen
veel plezier kunnen ontlenen aan de smaak van tonijn.
Maar waarom kunnen mensen genieten van de smaak van tonijn? Omdat
wij er een verlangen naar hebben. De reden waarom een tonijn niet van zijn
eigen vlees kan genieten is omdat hij er geen verlangen naar heeft. Een
specifiek verlangen om genot te ontvangen van een specifiek object,
wordt een Kli (vat/instrument) genoemd en het ontvangen van genot in
de Kli is Ohr (Licht). Het concept van de Kli en Ohr is ongetwijfeld het
belangrijkste concept in de wijsheid van Kabbalah. Als men een Kli kan
construeren, zijnde een Vat voor de Schepper, zal men Zijn Licht
ontvangen.

OMGAAN MET VERLANGENS
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Nu we weten dat verlangens vooruitgang genereren, kunnen we kijken
hoe we er door de geschiedenis heen mee zijn omgegaan. Voor het
grootste gedeelte hadden we te maken met twee manieren van het
omgaan met verlangens:
1.

Alles veranderen naar gewoontes, het “temmen” van de
verlangens en ze onderbrengen in een dagelijkse routine;

2.

Ze verminderen en onderdrukken.

Meeste religies gebruiken de eerste optie en verbinden aan elk gedrag een
beloning. Om ons te motiveren om dat te doen wat als goed beschouwd
wordt, belonen onze leraren en degenen om ons heen, ons met positieve
feedback elke keer als we iets “goed” doen. Als we ouder worden,
nemen de beloningen af, maar onze handelingen zijn al in ons hoofd
bestempeld als “beloningswaardig”.
Als we het eenmaal gewend zijn om iets te doen, wordt het een tweede
natuur. En als we in overeenstemming met onze natuur handelen, voelen
we ons altijd op ons gemak.
De tweede manier om met verlangens om te gaan is ze te verminderen
of in te krimpen, wat primair gebruikt wordt in Oosterse leringen. Deze
aanpak volgt een eenvoudige regel: Het is beter om iets niet te willen,
dan het te willen en niet te hebben. In de bewoording van Lao-Tzu (604
v. Chr. – 531 v. Chr.): “Manifesteer soberheid; omhels eenvoud;
verminder egoïsme; heb weinig verlangens.” (De Weg van Lao-Tze).
Vele jaren, leken wij het te redden met deze twee methodes. Ook al
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kregen we niet wat we wilden – wegens de regel dat als je krijgt wat je
wilt, je het niet meer wilt – was het najagen zelf behaaglijk. Elke keer dat
een nieuw verlangen verscheen, geloofden we dat het zeker al onze
wensen zou vervullen. We hadden hoop zolang we bleven dromen; en
daar waar er hoop is, is er leven, ook zonder daadwerkelijke vervulling
van die dromen.
Maar onze verlangens bleven groeien. Ze werden moeilijk te bevredigen
door onvervulde dromen, met een lege Kli met een gebrek aan de
vervulling die het hoorde te hebben. Vandaar dat de twee methodes het
temmen en verminderen van verlangens, voor een grote uitdaging staan.
Op het moment dat we onze verlangens niet kunnen verminderen,
hebben we geen ander keus dan op zoek te gaan naar manieren waarop
we ze kunnen bevredigen. In die staat aanbeland, verlaten we ofwel de
oude manieren of we combineren ze hoe dan ook met een nieuwe
manier van zoeken.
EEN NIEUW VERLANGEN
We hebben gezegd dat er vier graden zijn van de wens te ontvangen: a)
fysiek verlangen naar voedsel, voortplanting en familie; b) welvaart; c)
macht en respect, die soms in twee verschillende groepen worden
verdeeld; en d) het verlangen naar kennis.
De vier graden worden in twee groepen verdeeld: 1) dierlijke verlangens,
het eerste niveau, gemeenschappelijk voor alle levende wezens; en 2) de
menselijke verlangens, niveau twee, drie en vier, welke uniek zijn voor de
mens. De laatste groep heeft ons gebracht waar we vandaag de dag zijn.
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Maar tegenwoordig is er een nieuw verlangen; de vijfde graad in de
evolutie van de wens te ontvangen. Zoals we in het vorige hoofdstuk
zeiden, schrijft Het Boek van Zohar, dat er aan het einde van de 20e eeuw
een nieuw verlangen zal verschijnen.
Dit nieuwe verlangen is niet zomaar een verlangen; het is een cumulatie
van alle niveaus van verlangen die er aan vooraf gaan. Het is niet alleen
het meest krachtige verlangen, maar het bevat unieke eigenschappen die
het doen onderscheiden van alle andere verlangens.
Als Kabbalisten over het hart spreken, hebben ze het niet over het
fysieke hart, maar over de verlangens van de eerste vier graden. Maar het
vijfde niveau van het verlangen is essentieel anders. Het vraagt om
voldoening vanuit spiritualiteit alleen en niets fysieks. Dit verlangen is
tevens de wortel van de spirituele groei, die een persoon bestemd is door
te maken. Om deze reden, noemen Kabbalisten dit verlangen het “punt
in het hart”.
EEN

NIEUWE

METHODE

VOOR

EEN

NIEUW

VERLANGEN
Als het “punt in het hart” verschijnt, verschuiven de verlangens van een
persoon van het willen van de wereldse pleziertjes – seks, geld, macht en
kennis – naar het verlangen naar spiritueel genot. Omdat dit een nieuw
soort genot is, waar we naar op zoek zijn, treffen we ook een nieuwe
methode aan om er aan te voldoen. De methode om dit nieuwe
verlangen te bevredigen wordt de “wijsheid van Kabbalah” genoemd (de
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wijsheid over hoe te ontvangen).
Om deze nieuwe methode te begrijpen, zullen we naar de verschillen
kijken tussen de wijsheid van Kabbalah, wiens doel het vervullen van het
verlangen naar spiritualiteit is en de methodes gebruikt om aan alle
andere verlangens te voldoen. Met onze “gewone” verlangens, kunnen
wij normaliter redelijk gemakkelijk bepalen, wat we willen. Indien ik wil
eten, ga ik op zoek naar voedsel; indien ik respect wens, gedraag ik me
op een manier waarvan ik denk dat anderen mij zullen respecteren.
Maar omdat ik niet precies weet wat spiritualiteit is, hoe kan ik dan
weten wat ik moet doen om het te verwerven? Omdat we in het begin
niet beseffen dat wat we daadwerkelijk willen, het ontdekken van de
Schepper is, beseffen we net zomin dat we een nieuwe methode nodig
hebben om Hem te vinden. Dit verlangen is zo wezenlijk anders dan
alles wat we tot nu toe gevoeld hebben, dat het zelfs voor onszelf
onbestemd is. Om deze reden wordt de methode van het ontdekken en
eraan voldoen als “De Wijsheid van het Verborgene” aangewezen.
Zolang alles wat wij wilden voedsel, sociale status en voornamelijk
kennis was, hadden we geen behoefte aan de Wijsheid van het
Verborgene. We hadden het niet nodig, dus bleef het verborgen. Maar
haar verhulling betekende niet dat ze verlaten werd. Integendeel, voor
vijf

duizend

jaar

hebben

de

Kabbalisten

haar

verfijnd

en

geperfectioneerd voor de tijd waarin de mensen deze wijsheid nodig
zouden hebben. Ze hebben eenvoudigere boeken geschreven, zodat
Kabbalah begrijpelijker en toegankelijker zou worden.
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Ze wisten dat de hele wereld het in de toekomst nodig zou hebben en
schreven dat dit zou gebeuren als het vijfde niveau van het verlangen
verscheen. Nu dit niveau verschenen is, hebben degenen die het
herkennen behoefte aan de wijsheid van Kabbalah.
In Kabbalistische termen: om genot te ontvangen, moet een persoon er
eerst een Kli voor hebben, ofwel een duidelijk bepaald specifiek
verlangen voor een specifiek genot. Het verschijnen van een Kli dwingt
onze hersens om een wijze te zoeken om het met Ohr (Licht) te vullen.
Nu dat velen van ons het “punt in het hart” bezitten, wordt de wijsheid
van Kabbalah aanbevolen als een middel om aan onze behoefte aan
spiritualiteit te voldoen.
TIKKUN

–

DE

CORRECTIE

VAN

DE

WENS

TE

ONTVANGEN
We hebben eerder gezegd, dat de wens om te ontvangen een “Catch 22”
is: als we eindelijk dat ontvangen waar we naar op zoek waren, willen we
het haast onmiddellijk niet meer. Uiteraard, zonder het te willen, kunnen
er we ook niet van genieten.
Het verlangen naar spiritualiteit komt met zijn eigen voorgeïnstalleerd,
uniek mechanisme om dit valluik te vermijden. Dit mechanisme wordt
Tikkun (correctie) genoemd. Het verlangen van het vijfde niveau moet
eerst door deze Tikkun worden “bedekt”, voordat het efficiënt en
aangenaam gebruikt kan worden.
Het begrijpen van de Tikkun zal veel voorkomende misvattingen over
49

Kabbalah ophelderen. De wens te ontvangen, was de drijfveer achter alle
vooruitgang en verandering door de geschiedenis van de mens heen.
Maar het verlangen te ontvangen was altijd gericht op het ontvangen van
genot voor zelfvoldoening. Terwijl er niets mis is, met het willen
ontvangen van genot, plaatst de intentie van zelfvoldoening ons
daarentegen tegenover de Natuur, ofwel de Schepper. Daarom, om
alleen voor onszelf te willen ontvangen, scheiden we ons af van de
Schepper. Dit is onze corruptie, de reden voor elke tegenslag en
ontevredenheid.
Een Tikkun voltrekt zich niet op het moment dat wij ophouden met
ontvangen, maar wanneer we de reden, ofwel onze intentie veranderen
waarmee wij ontvangen. Als we voor onszelf ontvangen wordt het
“egoïsme” genoemd. Als we ontvangen met het doel om ons met de
Schepper te verenigen, wordt dit het “altruïsme” genoemd en betekent
eenheid met de Natuur.
Zou je er bijvoorbeeld van genieten om hetzelfde voedsel elke dag,
maandenlang te eten? Waarschijnlijk niet. Maar dit is precies wat baby’s
moeten doen. Ze hebben er geen zeggenschap over. Eigenlijk is de enige
reden waarom ze ermee eens zijn, dat ze niets anders kennen. Maar er is
zeker maar een beperkte hoeveelheid genot dat zij uit het eten kunnen
halen, behalve dan om hun lege buikjes te vullen.
Denk nu aan de baby’s moeder. Stel je haar gezicht voor, stralend van
geluk als ze haar kind aan het voeden is. Ze is dolgelukkig door alleen
naar haar kind te kijken als het gezond eet. De baby zal (hoogstens)
tevreden zijn, maar de moeder is verrukt.
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Dit is wat er gebeurt: allebei de moeder en het kind genieten van het
verlangen van het kind naar eten. Terwijl de aandacht van het kind op
eigen buikje gericht is, is het genot van de moeder oneindig veel groter
wegens haar verrukking om het geven aan haar baby. Haar aandacht is
niet op zichzelf gericht, maar op haar kind.
Met de natuur is het dezelfde. Als we zouden weten wat de Natuur van
ons verlangt en wanneer we eraan zouden voldoen, zouden we het genot
van het schenken ervaren. Bovendien zouden we het niet op het
instinctieve niveau voelen, die moeders natuurlijk ervaren met hun
baby’s, maar op het spirituele niveau van onze binding met de Natuur.
In Hebreeuws – de oorspronkelijke taal van Kabbalah – wordt een doel
of intentie Kavanah genoemd. Van daar is de Tikkun die wij nodig
hebben, om een juiste Kavanah over onze verlangens heen te plaatsen.
De beloning voor het verrichten van de Tikkun en het bezitten van
Kavanah is de vervulling van de laatste, grootste van alle wensen –
namelijk het verlangen naar spiritualiteit, naar de Schepper. Als dit
verlangen vervuld is, leert een ieder het systeem kennen dat de
werkelijkheid beheerst, neemt er aan deel en ontvangt uiteindelijk de
sleutels en gaat op de bestuurders plek zitten. Een dergelijke persoon zal
niet langer leven en dood ervaren op de manier waarop wij het allen
doen, maar zal moeiteloos en vreugdevol door de eeuwigheid vloeien in
een oneindige stroom van gelukzaligheid en heelheid, in de eenheid met
de Schepper.
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IN EEN NOTENDOP
Er zijn vijf niveaus van onze verlangens, verdeeld over drie groepen. De
eerste groep betreft dierlijke verlangens (voedsel, voortplanting en
onderdak); de tweede zijn de menselijke verlangens (geld, eer, kennis) en
de derde groep betreft het spirituele verlangen (het “punt in het hart”).
Zo lang slechts de eerste twee groepen actief waren, schikten we voor
het door routine “temmen” van onze verlangens en het onderdrukken
ervan. Toen het “punt in het hart” verrees, voldeden de eerste twee
manieren niet meer en moesten we op zoek gaan naar andere methodes.
Op dit ogenblik kwam de wijsheid van Kabbalah weer aan de
oppervlakte, nadat het duizenden jaren verborgen bleef in afwachting
van het moment dat het nodig zou zijn.
De wijsheid van Kabbalah is het middel voor onze Tikkun (correctie).
Door het te gebruiken, kunnen we de Kavanah (doel/intentie) veranderen
van het willen ontvangen van zelfvoldoening, dat als het egoïsme
gedefinieerd wordt, naar het willen ontvangen van voldoening voor de
hele Natuur, de Schepper, dat als het altruïsme bekend staat.
De globale crisis die we vandaag ondervinden, is eigenlijk een crisis van
verlangens. Als we de wijsheid van Kabbalah gebruiken om de laatste,
grootse wens te vervullen – het verlangen naar spiritualiteit – zullen alle
problemen automatisch opgelost zijn, omdat hun oorsprong zoals velen
ervaren, in spirituele ontevredenheid gelegen is.
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3
DE OORSPRONG VAN DE SCHEPPING
Nu we hebben vastgesteld, dat er vandaag de dag een werkelijke
behoefte is om Kabbalah te studeren, is het tijd iets te leren over de
fundamenten van deze wijsheid. Ondanks het feit dat de omvang van dit
boek een grondige studie van de Hogere Werelden niet toestaat, zul je
aan het eind van dit hoofdstuk een solide basis hebben om op verder te
gaan, indien je Kabbalah grondig zou willen bestuderen.
Een woord met betrekking tot de tekeningen: Kabbalah boeken staan
vol met tekeningen, dit is altijd al zo geweest. Tekeningen helpen
spirituele toestanden of structuren te beschrijven. Vanaf het allereerste
begin hebben Kabbalisten tekeningen gebruikt als een instrument om te
verklaren, wat zij gaandeweg langs het spirituele pad hebben ervaren.
Niettemin, is het erg belangrijk te onthouden dat de tekeningen geen
tastbare objecten voorstellen. Het zijn eenvoudig plaatjes die gebruikt
zijn om geestelijke toestanden te verklaren, welke iemands meest intieme
relatie met de Schepper, ofwel de Natuur betreffen.

DE GEESTELIJKE WERELDEN

De Schepping bestaat in zijn geheel uit het verlangen om genot te
ontvangen. Dit verlangen ontwikkelt zich in vier fases, de laatste hiervan
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wordt “het schepsel” genoemd (Figuur 1). Dit raamwerk, dat de evolutie
van de verlangens laat zien, is de basis voor alles wat bestaat.
Figuur 1 beschrijft de totstandkoming van het schepsel. Als we deze
totstandkoming beschouwen als een verhaal, dan zal dit ons helpen
onthouden dat de tekeningen emotionele, geestelijke toestanden
beschrijven en geen plaatsen of objecten.
Voordat er iets wordt geschapen, moet het worden uitgedacht, gepland.
In dit geval spreken we over de Schepping en de gedachte die tot het
scheppen leidt. Wij noemen dit “het Ontwerp van de Schepping.”
In het eerste hoofdstuk zeiden we dat – in het verleden – de angst van
het volk voor de Natuur hen aanspoorde te zoeken naar wat de Natuur
met hen en met ons allemaal van plan was. In hun waarnemingen
ontdekten zij dat de bedoeling van de Natuur is om ons genot te laten
ontvangen.
En niet zomaar genot, zoals we in deze wereld voelen: de Natuur
(waarvan wij hebben gesteld dat het synoniem is aan de term Schepper),
wil dat wij een heel bijzonder soort genot ontvangen – het genot van het
identiek worden aan Hem ofwel aan de Schepper.
Als je dus naar Figuur 1 kijkt, zal je zien dat “het Ontwerp van de
Schepping” eigenlijk het verlangen is om genot (ook wel “Licht”
genoemd) aan de schepselen te schenken. Dit is tevens de oorsprong van
de Schepping, daar waar wij allen zijn begonnen.
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Kabbalisten gebruiken de term Kli
(vat,

vergaarbak)

voor

het

beschrijven van het verlangen naar
het ontvangen van dit genot, het
Licht. Nu kunnen we zien waarom
zij hun wijsheid “de wijsheid van
Kabbalah” (de wijsheid van het
ontvangen) genoemd hebben.
Er is bovendien een goede reden
waarom men genot het “Licht”
noemt. Wanneer de Kli – een
schepsel,

een

persoon

–

de

Schepper voelt, dan is dit een
ervaring van grote wijsheid die
neerdaalt op een persoon, alsof er
iets begint te dagen, en ik nu zie ik
het Licht. Wanneer dit met ons
gebeurt, realiseren wij ons, dat
welke wijsheid zich ook heeft
gemanifesteerd, deze er altijd is
geweest, ofschoon verborgen voor
het oog. Het is alsof de nachtelijke
duisternis in daglicht veranderd is
en het onzichtbare zichtbaar is
geworden. Omdat dit Licht wijsheid
brengt, noemden de Kabbalisten
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het “Licht van Wijsheid” en de methode waardoor men dit Licht
ontvangt: “de wijsheid van Kabbalah”.
VIER BASIS FASES
Laten we teruggaan naar ons verhaal. Om de opzet van het schenken
van genot in de praktijk te brengen, heeft de Schepper een Schepsel
ontworpen, dat in het bijzonder het genot van het identiek zijn aan de
Schepper wil ontvangen. Als je zelf ouder bent, dan weet je hoe dat
voelt. Welk hartelijker woorden kunnen wij tegen een trotste vader
zeggen anders dan: Uw zoon is het evenbeeld van u!”?
En zoals we zojuist gezegd hebben, is het Ontwerp van de Schepping –
om genot te schenken aan het schepsel – de oorsprong van de
Schepping. Om deze reden wordt het Ontwerp van de Schepping de
“Oorsprong Fase” of “Fase Nul” genoemd en het verlangen om genot
te ontvangen: “Fase Eén”.

Merk op dat Fase Nul als een neerwaarts gerichte pijl
getoond wordt. Steeds wanneer een pijl naar beneden
wijst, betekent dit dat er Licht komt van de Schepper
richting het schepsel. Het tegenovergestelde is echter niet waar:
wanneer er een pijl in opwaartse richting getoond wordt, betekent dit
niet dat het schepsel Licht aan de Schepper geeft, maar dat deze het
Licht terug wil geven aan Hem. En wat gebeurt er wanneer er twee
pijlen in tegenovergestelde richtingen worden getoond?
Blijf lezen: je zult er snel achter komen.
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Kabbalisten refereren ook naar de Schepper als “de Wens om te
Schenken” en naar het schepsel als ” de wens te ontvangen”. In een later
stadium zullen we terugkomen op onze waarneming van de Schepper.
Wat voor dit ogenblik belangrijk is, is dat de Kabbalisten ons altijd
zeggen wat zij waarnemen. Ze vertellen ons niet dat de Schepper een
verlangen heeft om te geven; men zegt ons, dat wat zij van de Schepper
zien, is dat Hij een verlangen heeft om te geven en dat men Hem om
deze reden “de Wens om te Schenken” heeft genoemd. Omdat zij tevens
in zichzelf, het verlangen naar het ontvangen van het genot dat Hij wil
schenken, hebben ontdekt, noemen zij zichzelf “de wens te ontvangen”.
De wens te ontvangen is dus de eerste Schepping, de oorsprong van
ieder schepsel afzonderlijk. Wanneer de Schepping, de wens te
ontvangen, voelt dat het genot van een gever komt, beseft deze dat écht
genot in het geven ligt en niet in het ontvangen. Met als resultaat, dat de
wil te ontvangen begint te veranderen in de wil om te schenken (zie de
opwaartse pijl welke zich uitstrekt vanuit de tweede Kli – het vat in de
tekening). Dit is een hele nieuwe fase – Fase Twee.
Laten we eens onderzoeken waarom dit een nieuwe fase is. Als we naar
de Kli zelf kijken, zien we dat deze door alle fases heen niet verandert.
Dit betekent dat de wens te ontvangen nog steeds even actief is als
daarvoor. Omdat de wens te ontvangen ontworpen is in het Ontwerp
van de Schepping, is deze constant en kan het niet veranderen.
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Echter in Fase Twee wil “de wens te ontvangen” zijn plezier ontvangen
uit geven en niet uit ontvangen. Dit is een fundamentele verandering. Het
grote verschil is dat Fase Twee een ander levend wezen nodig heeft aan
wie het kan geven. Met andere woorden, moet Fase Twee zich in
positieve zin tot een ander iets of iemand buiten zichzelf, verhouden.
Fase Twee, welke ons, ondanks onze onderliggende wens om te
ontvangen, dwingt te geven is wat het leven mogelijk maakt. Zonder dit
zouden ouders niet voor hun kinderen zorgen en zou een
maatschappelijk leven onmogelijk zijn. Bijvoorbeeld, als ik de eigenaar
ben van een restaurant, is het mijn verlangen om geld verdienen. De
onderliggende basis is echter dat ik vreemden, in wie ik op de lange
termijn geen enkele interesse heb, van voedsel voorzie. Dit zelfde geldt
ook voor bankiers, taxichauffeurs (zelfs in Amsterdam) en iedereen
anders.
Nu kunnen we zien waarom de wet van de Natuur, onbaatzuchtigheid
en geven is en niet de wet van het ontvangen, ook al ligt de wens te
ontvangen in ieder schepsels’ beweegredenen, net als in Fase Een. Vanaf
het moment dat de Schepping zowel de wens te ontvangen, als de wens
om te geven heeft, zal alles wat er gebeurt, zijn oorsprong vinden in de
relatie tussen de eerste twee fases.
Zoals we zojuist hebben laten zien dwingt het verlangen om te geven in
Fase Twee om te communiceren, iemand te zoeken die het verlangen
heeft te ontvangen. Daarom begint Fase Twee te onderzoeken wat het
aan de Schepper kan geven. Aan wie zou het tenslotte anders kunnen
geven?
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Maar, wanneer Fase Twee werkelijk begint te geven, ontdekt het dat het
enige wat de Schepper wil, is geven. Hij heeft absoluut geen verlangen
om te ontvangen. Trouwens, wat zou een schepsel kunnen geven aan de
Schepper?
Bovendien ontdekt Fase Twee dat zijn kern, in Fase Eén, werkelijk het
verlangen om te ontvangen is. Het ontdekt dat zijn oorsprong in essentie
de wens om genot te ontvangen is en dat het nog niet één gram oprecht
verlangen om te schenken in zich heeft. Maar hierin ligt de essentie van
de zaak, omdat de Schepper uitsluitend wenst te geven, is het de wens
van het schepsel om precies dat te ontvangen wat het aan de Schepper
kan geven.
Dit mag verwarrend klinken, maar wanneer je denkt aan het plezier dat
een moeder ontvangt uit het voeden van haar baby, realiseer je je dat de
baby eigenlijk zijn moeder plezier schenkt door simpelweg te willen eten.
Daarom kiest de wens te ontvangen, in Fase Drie, om te ontvangen en
door dit te doen geeft het terug aan de Oorspong Fase, aan de Schepper.
Nu hebben we te maken met een volledige cirkel, waarbij de beide
spelers gevers zijn: Fase Nul, de Schepper geeft aan het schepsel, ofwel
Fase Eén. Het schepsel, welke Fases Eén, Twee en Drie heeft
doorlopen, geeft aan de Schepper juist door van Hem te ontvangen.
In Figuur 1, wijst de neerwaartse pijl in Fase Drie er op dat het zoals in
Fase Eén, zijn rol is om te ontvangen. Maar de opwaartse pijl wijst er op
dat het zijn intentie is om te geven, zoals in Fase Twee. Wederom
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gebruiken beide handelingen dezelfde “wens te ontvangen” als in Fase
Eén en Twee, dit wijzigt niet.
Zoals we al eerder gezien hebben, zijn onze egoïstische intenties de
oorzaak van alle problemen die we in de wereld zien. Ook hier, aan de
basis van de Schepping, is de intentie veel belangrijker dan de daad zelf.
In feite zegt Yehuda Ashlag figuurlijk dat Fase Drie tien procent een
ontvanger is en negentig procent een gever.
Nu lijkt het dat wij een perfecte cyclus hebben, waarbinnen de Schepper
met succes het schepsel identiek aan Zichzelf – een gever - heeft
gemaakt. Bovendien, geniet het schepsel van het geven, aldus genot
terug te geven aan de Schepper. Maar, vervult dit het Ontwerp van de
Schepping?
Niet bepaald. Het ontvangen (in Fase Eén) en het begrip dat het de
enige wens van de Schepper is om te schenken (in Fase Twee) maken
dat het schepsel zich ook in dezelfde toestand wenst te bevinden,
namelijk Fase Drie. Maar het “worden van een gever” betekent niet dat
het schepsel in de gelijke conditie als die van de Schepper verkeert en
aldus “Het Ontwerp van de Schepping” zal voltooien.
Het zich in dezelfde toestand als de Schepper bevinden, betekent dat de
wens te ontvangen, niet alleen een gever zal worden, maar ook dat het
dezelfde gedachte als de Gever zal hebben – het Ontwerp van de
Schepping. In een dergelijke staat, zal het schepsel begrijpen waarom de
Schepper–schepsel cirkel geïnitieerd werd en zo ook waarom de
Schepper de Schepping heeft gemaakt.
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Het is duidelijk dat het verlangen het Ontwerp van de Schepping te
begrijpen, een hele nieuwe fase is. Het enige waarmee we het kunnen
vergelijken, is een kind dat net zo sterk en wijs wil worden als zijn
ouders. Wij weten instinctief dat dit alleen mogelijk is, als het kind
daadwerkelijk in de voetsporen van zijn of haar ouders treedt. Dit is
waarom ouders zo vaak tegen hun kinderen zeggen: “Wacht maar tot je
zelf kinderen hebt, dan zal je het wel begrijpen.”

Eén van de meest voorkomende termen in Kabbalah is
Sefirot. Dit woord komt van het Hebreeuwse word
Sapir (saffier ) en elke Sefira (enkelvoud van Sefirot)
heeft zijn eigen Licht. Ook is elk van de vier fases genoemd naar een of
meer Sefira. Fase Nul is genoemd Keter, Fase Eén, Hochma, Fase Twee,
Bina, Fase Drie, Zeir Anpin en Fase Vier, Malchut.

Eigenlijk zijn er tien Sefirot, omdat Zeir Anpin uit zes Sefirot bestaat:
Hessed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod en Yesod. Daarom is de voltallige
verzameling van Sefirot: Keter, Hochma, Bina, Hessed, Gevura, Tifferet,
Netzah, Hod, Yesod en Malchut.

In Kabbalah wordt het begrip van het Ontwerp van de Schepping – het
diepste niveau van begrip – “verworvenheid” genoemd. Dit is waar de
wens te ontvangen in de laatste fase - Fase Vier – naar verlangt.
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Het verlangen om het Ontwerp van de Schepping te verwerven, is de
meest grootse kracht in de Schepping. Het ligt ten grondslag aan het
gehele evolutieproces. Of we het ons bewust zijn of niet, de ultieme
kennis, die wij allemaal zoeken, is te begrijpen waarom de Schepper doet
wat Hij doet. Het is diezelfde stuwkracht die Kabbalisten, duizenden
jaren geleden, aanspoorde de geheimen van de Schepping te ontdekken.
Totdat wij dit begrijpen, zullen wij geen rust kennen.

DE ZOEKTOCHT NAAR HET ONTWERP VAN DE
SCHEPPING
Ondanks het feit dat de Schepper wil dat wij plezier ondervinden uit het
identiek worden aan Hem, heeft Hij ons hiervoor geen basisverlangen
gegeven. Het enige dat Hij ons – het schepsel, de verenigde ziel van
Adam ha Rishon – heeft gegeven was een vurig verlangen naar het ultieme
genot. Echter, zoals we in de opeenvolgende fases gezien hebben, heeft
de Schepper het schepsel het verlangen om te zijn zoals Hijzelf niet
ingeprent; dit is iets dat gaandeweg de fases vanuit het schepsel zelf is
ontwikkeld.
In Fase Drie heeft het schepsel alles al ontvangen en heeft het de
intentie om terug te geven aan de Schepper. De reeks zou hier en nu
hebben kunnen eindigen; het schepsel is exact aan het doen wat de
Schepper doet, namelijk: geven. In die zin zijn zij nu gelijk.
Maar het schepsel berust niet in het geven. Het wil begrijpen wat het
geven zo plezierig maakt, waarom een schenkende kracht nodig is om de
realiteit te creëren en welk een wijsheid de gever verkrijgt door het
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geven. Kortom, het schepsel wil
het Ontwerp van de Schepping
begrijpen. Dit was een nieuw
verlangen, één welke de Schepper
niet

had

geposteerd

in

het

schepsel.
Op dit punt in de zoektocht naar
de Intentie van de Schepper,
wordt het schepsel een apart
wezen,

gescheiden

van

de

Schepper. We kunnen er als volgt
naar kijken: Wanneer ik zoals
iemand anders wil zijn, dan is het
noodzakelijk dat ik mij er van
bewust ben dat er iemand naast
mij bestaat en dat die iemand iets
heeft wat ik wil of dat die iemand
is, die ik zou willen zijn.
Met andere woorden: ik realiseer
mij niet alleen dat er nog iemand
anders behalve ikzelf bestaat, maar
ik realiseer mij ook dat deze
andere van mij verschilt. En niet
slechts verschilt, hij is beter dan
ik. Want, waarom zou ik anders
net zo willen zijn als Hij?
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Daarom is Malchut, Fase Vier, heel verschillend van de eerste drie fases;
het wenst een heel specifiek soort genot te ontvangen – vandaar de
dikkere pijl – namelijk dat van het identiek zijn aan de Schepper. Vanuit
het perspectief van de Schepper, completeert Malchuts verlangen het
Ontwerp van de Schepping, de kringloop welke Hij oorspronkelijk in
gedachten had (Figuur 2).
Helaas, bekijken wij het niet vanuit het perspectief van de Schepper. Van
onder af aan bekeken, met onze gebroken spirituele bril, is het plaatje
verre van ideaal. Om identiek te worden aan het Licht moet de Kli (een
persoon), die compleet tegenovergesteld is aan het Licht, zijn wil te
ontvangen gebruiken met de intentie om te schenken. Door dit te doen,
verplaatst hij de focus van zijn eigen plezier naar het plezier dat de
Schepper ontvangt uit het geven. Op deze wijze wordt de Kli ook een
gever.
Feitelijk gebeurde het ontvangen met de intentie om aan de Schepper te
geven ook al in Fase Drie. Met inachtneming van de bedoelingen van de
Schepper, had Fase Drie de klus eigenlijk al geklaard voor wat betreft het
identiek worden aan de Schepper. De Schepper geeft om te schenken en
Fase Drie ontvangt om te schenken. Dus wat dat betreft zijn ze gelijk.
Maar het ultieme genot ligt niet in het weten wat de Schepper doet en
het kopiëren van Zijn handelingen. Het ultieme genot ligt in het weten
waarom Hij doet wat Hij doet en het verwerven van dezelfde gedachten als
Hij. En dit, het allerhoogste deel van de Schepping – de gedachten van
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de Schepper – werd niet aan het schepsel gegeven. Dit is wat het
schepsel moet volbrengen (Fase Vier).
Er bestaat een mooie verbinding hier. Aan de ene kant lijkt het alsof de
Schepper en wijzelf aan de tegenovergestelde zijden van het veld staan –
want Hij geeft en wij ontvangen. Maar in feite is Zijn grootste plezier dat
wij zo worden als Hij en ons grootste genot is als Hij te worden.
Overeenkomstig, wil ieder kind als zijn ouders worden en iedere ouder
wil natuurlijk dat zijn kind die dingen bereikt, die de ouder niet zijn
gelukt.
Het komt er op neer dat de Schepper en wij eigenlijk hetzelfde doel
nastreven. Wanneer wij dit concept zouden begrijpen, zou ons leven er
heel anders uitzien. In plaats van de verwarring en de desoriëntatie, die
zo velen van ons tegenwoordig ondervinden, zouden zowel de Schepper
als wij in staat moeten zijn, samen op ons bestemde doel af te gaan, dat
sinds het begin van de Schepping op ons wacht.

Kabbalisten gebruiken meerdere termen om de wil om
te schenken te beschrijven: Schepper, Licht, Gever,
Ontwerp van de Schepping, Fase Nul, Oorsprong,
Oorsprong Fase, Keter, Bina en nog veel meer. Gelijktijdig gebruiken
zij meerdere termen om de wil te ontvangen te beschrijven: schepsel,
Kli, ontvangers, Fase Eén, Hochma en Malchut zijn daar nog maar
enkelen van. Deze termen refereren naar nuances van de twee
kenmerken – geven en ontvangen. Indien wij dit onthouden, raken
wij niet verward door al die namen.
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Om zoals de Schepper – een gever – te worden, doet de Kli twee dingen.
Eerst stopt hij met ontvangen, een handeling Tzimtzum (beperking)
genoemd. Het blokkeert het Licht in zijn geheel en staat niet toe dat het
de Kli binnengaat. Ter vergelijking: het is makkelijker te vermijden om
iets heel lekkers, maar ongezonds te eten, dan er een klein beetje van te
proeven en de rest te laten liggen. Het maken van een Tzimtzum is
daarom de eerste en eenvoudigste stap richting het identiek worden aan
de Schepper.
Het volgende wat Malchut doet is het opzetten van een mechanisme dat
het Licht (het plezier/genot) onderzoekt en beslist of het dit wil
ontvangen, en zo ja, hoeveel. Dit mechanisme noemen we Masach
(scherm). De voorwaarden onder welke de Masach bepaalt hoeveel er
ontvangen wordt, noemen we “het doel om te schenken” (Figuur 3). In
eenvoudiger woorden, de Kli neemt alleen dat in zich op, wat het met de
intentie de Schepper te behagen, kan ontvangen. Het Licht dat in de Kli
wordt ontvangen wordt “Innerlijk Licht” genoemd en het Licht dat er
buiten blijft noemen we “Omringend Licht”.
Aan het einde van het correctieproces, ontvangt de Kli al het Licht van
de Schepper en is met Hem verenigd. Dit is de opzet van de Schepping.
Wanneer we deze toestand bereiken, zullen we dit zowel als individu
voelen als ook een aparte, verenigde gemeenschap. Dit is omdat in
werkelijkheid de complete Kli niet gemaakt is uit het verlangen van één
persoon, maar uit de verlangens van de gehele mensheid. Wanneer we
deze laatste correctie vervullen, worden wij identiek aan de Schepper.
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Fase Vier is dan volbracht. De
Schepping zal dan zowel vanuit ons
perspectief als vanuit dat van de
Schepper, volmaakt zijn.

DE ROUTE
Om de taak van het identiek worden
aan de Schepper te volbrengen, moet
het

schepsel

allereerst

de

juiste

omgeving verkrijgen om zich te kunnen ontwikkelen en zoals de
Schepper te kunnen worden. Deze omgeving noemen we “werelden”.
In Fase Vier was het schepsel verdeeld in twee stukken, boven en
beneden. Het bovendeel bestaat uit de werelden en het benedendeel
bestaat uit het schepsel, dat alles is binnen deze werelden. Ruwweg
gezegd, de werelden zijn gemaakt uit verlangens waar de Masach het
Licht toestaat binnen te treden in Fase Vier en het schepsel is gemaakt
uit verlangens waar de Masach het Licht niet toestaat binnen te gaan.
We weten al, dat de Schepping uitsluitend bestaat uit: de wens om genot
en plezier te ontvangen. Daarom, refereren boven en beneden niet naar
plaatsen, maar naar verlangens die wij als hogere en lagere verlangens
zien. Met andere woorden hogere verlangens worden meer gewaardeerd
dan lagere. In het geval van Fase Vier betekent dit dat ieder verlangen
dat gebruikt kan worden om aan de Schepper te geven, tot het hogere
deel behoort en ieder verlangen dat niet op deze wijze benut kan worden
tot het lagere deel behoort.
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Omdat er vijf niveaus van verlangen zijn – stil, vegetatief, beweeglijk,
sprekend en spiritueel – is ieder niveau geanalyseerd. De bruikbare
verlangens creëren werelden en de (nog niet) bruikbare creëren het
schepsel.
Eerder in dit hoofdstuk hebben we gezegd dat het vierfasen patroon de
basis vormt voor alles wat bestaat. Daarom ontwikkelen de werelden
zich volgens hetzelfde model dat werkzaam was tijdens de schepping
van de fases. De linkerkant van Figuur 4 geeft een beeld van de inhoud
van Fase Vier. Het laat de verdeling zien tussen boven- en beneden deel
en dat het bovendeel de werelden bevat en het benedendeel het schepsel.
Laten we wat meer vertellen over Fase Vier en hoe deze met de Masach
werkt. Tenslotte, zijn wij Fase Vier, dus als wij begrijpen hoe het werkt,
dan zouden we nog wat over onszelf kunnen leren.
Fase Vier, Malchut, is niet plotseling uit het niets verschenen. Het is uit
Fase Drie ontwikkeld, die op zijn beurt weer uit Fase Twee
voortgekomen is etc. Op gelijke wijze, verscheen Abraham Lincoln ook
niet uit het niets als president. Hij groeide van baby Abe, naar een kind,
een jongere en uiteindelijk tot volwassenen die op den duur president
werd. Maar de voorbereidende fases verdwijnen niet. Zonder deze fases
zou President Lincoln niet President Lincoln geworden zijn. De reden
dat wij ze niet zien is, omdat het meest ontwikkelde niveau altijd de
minder ontwikkelde niveaus overschaduwt. Maar dit laatste,
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hoogste niveau, voelt niet alleen hun bestaan binnen in zich, het werkt
samen met deze andere niveaus.
Dit is waarom er tijden zijn dat wij ons als kinderen voelen, speciaal
wanneer wij geraakt worden op plekken waarin wij nog niet volledig
ontwikkeld zijn. Het is gewoon dat deze plekken niet bedekt worden
door een volwassen laag en ervoor zorgen dat wij ons weerloos als
kinderen kunnen voelen.
Deze gelaagde structuur is wat ons in staat stelt uiteindelijk ouders te
worden. In het opvoedingsproces van kinderen combineren wij onze
huidige en vroegere fases: wij begrijpen situaties waar onze kinderen
door gaan, omdat wij gelijksoortige ervaringen hebben gehad. Wij
vertellen over deze situaties en leggen verbanden waarbij we gebruik
maken van de kennis en ervaring, die we zelf door de jaren heen
verzameld hebben.
De reden waarom wij zo in elkaar zitten is dat Malchut (om het maar bij
zijn meest algemeen gebruikte naam te noemen) op exact dezelfde wijze
is opgebouwd. Al Malchuts eerdere fases bestaan binnen in en helpen het
zijn structuur te dragen.
Om zo identiek mogelijk te worden aan de Schepper, analyseert Malchut
elk niveau van verlangen binnen in zichzelf en verdeelt de verlangens op
ieder niveau in bruikbaar en onbruikbaar. De bruikbare verlangens
worden niet alleen ingezet om “te ontvangen met het doel om aan de
Schepper te geven”. Zij “helpen” de Schepper bij zijn taak om de
Malchut identiek te maken aan Zichzelf.
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Een paar pagina’s terug, zeiden we dat om de taak “identiek te worden
aan de Schepper” goed uit te kunnen voeren, het schepsel een juiste
omgeving moet creëren om tot ontwikkeling te komen en gelijk te
worden aan de Schepper. Dat is exact wat de werelden – de bruikbare
verlangens – doen. Zij laten de onbruikbare verlangens zien hoe “te
ontvangen met het doel te geven aan de Schepper” en om zodoende, de
onbruikbare verlangens te helpen zichzelf te corrigeren.
We kunnen de relatie tussen de werelden en het schepsel zien als een
groep constructiewerkers, waar een van de werkers niet weet wat hij
moet doen. De werelden leren het schepsel door te demonstreren op
welke wijze iedere taak moet worden uitgevoerd: hoe te boren, hoe een
hamer te gebruiken, een waterpas etc. In het geval van spiritualiteit,
tonen de werelden aan het schepsel wat de Schepper hen heeft gegeven
en hoe zij hiermee op juiste wijze omgaan. Beetje bij beetje, kan het
schepsel beginnen zijn verlangens ook op deze wijze te gebruiken. Dit is
de reden is dat verlangens in onze wereld geleidelijk aan de oppervlakte
komen; van de mildste tot de meest intense verlangens.
Verlangens zijn als volgt onderverdeeld: De wereld van Adam Kadmon is
het bruikbare deel van het levenloze niveau – het vredige niveau waar
niets beweegt en het onderste gedeelte van dit niveau, het schepsel, is het
onbruikbare deel. Eigenlijk is er op dit levenloze niveau niets te
corrigeren, omdat het niet beweegt en niet zijn verlangen gebruikt. Dit
levenloze niveau (beide delen) is slechts de oorsprong, de basis van alles
wat gaat komen.
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Ondanks alles wat we tot nu toe geleerd hebben, weten we
nog steeds niet welke van de vijf werelden, waarover we
hebben gesproken, nu de ‘onze’ is. Feitelijk is niet één hiervan
de onze. Houd in gedachten dat er geen “plaatsen” zijn in
spiritualiteit, enkel ‘toestanden’. Hoe hoger de wereld hoe
altruïstischer de staat van zijn. De reden dat onze wereld nergens
genoemd wordt is, dat spirituele werelden altruïstisch van aard zijn
en onze wereld – net als wijzelf – egoïstisch. Omdat egoïsme het
tegenovergestelde is van altruïsme, is onze wereld losgekoppeld van
het systeem van de spirituele werelden. Daarom wordt hij in de
structuur, die de Kabbalisten zo zorgvuldig hebben beschreven, niet
vermeld.
Bovendien, bestaan deze werelden niet tenzij wij ze creëren door
identiek te worden aan de Schepper. De reden dat zij door
Kabbalisten besproken worden in de verleden tijd, is dat Kabbalisten
verhalen over de spirituele werelden vertellen, zoals zij die
aangetroffen hebben toen ze de spirituele ladder zijn beklommen. Als
wij deze spirituele werelden ook willen vinden, dan zullen we deze
werelden - binnen in ons - moeten herscheppen door altruïstisch te
worden.

De volgende, de wereld van Atzilut is het bruikbare deel en het onderste
gedeelte van het vegetatieve niveau, het schepsel, is het onbruikbare deel.
De wereld Beria is het bruikbare deel van het dierlijke/beweeglijke niveau
en het schepsel, het onbruikbare deel hiervan. De wereld Yetzira is het
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bruikbare deel van het sprekende niveau en het onderste gedeelte
hiervan, het schepsel, het onbruikbare. Tenslotte, de wereld Assiya is het
bruikbare deel van het spirituele niveau, het meest intense niveau van
verlangens en het onderste deel van het spirituele niveau – het schepsel –
is het onbruikbare deel.
Nu weten we, dat indien we de mensheid corrigeren, al het andere
gelijktijdig gecorrigeerd zal worden. Zo laten we het eens hebben over
ons en wat er met ons gebeurd is.

ADAM HA RISHON – DE GEMEENSCHAPPELIJKE ZIEL
Adam Ha Rishon, de gemeenschappelijke ziel (het schepsel), is de
eigenlijke oorsprong van al wat er hier gebeurt. Het is een bouwwerk van
verlangens, die naar boven komen zodra de formatie van de spirituele
werelden gereed is. Zoals we hierboven al gezegd hebben, completeren
de vijf werelden: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira en Assiya de
ontwikkeling van het bovenste deel van Fase Vier. Maar het onderste
deel moet nog steeds ontwikkeld worden.
Met andere woorden, de ziel bestaat uit onbruikbare verlangens, die –
toen ze in eerste instantie gecreëerd werden – het Licht niet konden
ontvangen met het doel aan de Schepper te schenken. Nu moeten zij één
voor één aan de oppervlakte komen en met behulp van de werelden (de
bruikbare verlangens) gecorrigeerd ofwel bruikbaar gemaakt worden.

73

Op deze manier is, net als het bovenste deel van Fase Vier, het onderste
deel opgesplitst in: levenloze, vegetatieve, dierlijke en sprekende niveau
van verlangen. Adam Ha Rishon ontwikkelt zich geleidelijk langs dezelfde
rangen als die van de werelden en de vier basis fasen.
Maar Adams verlangens zijn egoïstisch, op zichzelf gericht; dit is
waarom hij om te beginnen niet al het Licht kon ontvangen. Met als
resultaat dat wij, de delen van Adams ziel, het gevoel van heelheid en
eenheid waaruit we zijn ontstaan, verloren zijn.
We moeten begrijpen hoe het spirituele systeem werkt. Het verlangen
van de Schepper is om te geven; dit is waarom hij ons geschapen heeft
en ons in stand houdt. Zoals gezegd, is een verlangen om te ontvangen
van nature op zichzelf gericht; het absorbeert, terwijl een verlangen om
te geven noodzakelijkerwijs naar buiten, naar de ontvanger toe, gericht
is. Dit is waarom een verlangen om te ontvangen niet kan scheppen. Dit
is ook waarom de Schepper een verlangen om te geven moet hebben,
anders zou Hij niet in staat zijn om scheppen.
Echter omdat Hij wil geven, moet datgene wat Hij schept
noodzakelijkerwijs willen ontvangen, anders is Hij niet in staat om te
geven. Daarom schiep Hij ons met de wens te ontvangen en met niets
anders. Dit is belangrijk om te begrijpen: er is niets anders in ons dan het
verlangen om te ontvangen en er hoort ook niets anders in ons te zijn dan
dit verlangen om te ontvangen. Dus als wij van Hem ontvangen, is de
cirkel rond. Hij is gelukkig en wij zijn gelukkig. Correct?
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Eigenlijk, niet echt. Als alles wat wij willen ontvangen is, dan kunnen wij
ons niet met de gever verbinden, omdat er niets in ons is, dat zich naar
buiten toe richt om te zien waar de ontvangst vandaan komt. Het blijkt
dat wij het verlangen om te ontvangen moeten hebben, maar dat wij
tevens de gever moeten kennen. En om deze reden hebben wij een verlangen
om te geven nodig. Dat is waarom wij zowel een Fase Eén als een Fase
Twee hebben.
De manier om beide verlangens te hebben, is niet door een geheel nieuw
verlangen – een dat de Schepper nog niet bij ons had ingebouwd – te
creëren. De manier om dit te doen is door uitsluitend naar het genot te
kijken dat wij aan de Schepper geven, zonder te letten op het genot dat
wij hier al dan niet zelf van ondervinden. Dit wordt “het doel om te
schenken” genoemd. Het is zowel de essentie van de correctie, als ook
datgene wat menselijke wezens van egoïsten in altruïsten verandert. En,
eindelijk, wanneer we deze kwaliteit verworven hebben, kunnen we ons
met de Schepper verbinden. Dit is wat de spirituele werelden ons horen
te leren.
Totdat wij ons met de Schepper verbonden voelen, worden wij als
gebroken stukjes van de ziel van Adam ha Rishon ofwel niet gecorrigeerde
verlangens, beschouwd. Zodra wij de intentie om te schenken bezitten,
worden wij gecorrigeerd en verbonden, zowel met de Schepper als ook
met de gehele mensheid. Wanneer wij allen gecorrigeerd zijn, zullen wij
weer naar onze Oorsprong Fase opstijgen, zelfs hoger dan de wereld van
Adam Kadmon, naar het echte Ontwerp van de Schepping, genoemd Ein
Sof (Geen Einde), omdat onze vervulling oneindig en eeuwig zal zijn.
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IN EEN NOTENDOP
Het Ontwerp van de Schepping is om plezier en genot schenken door
een schepsel te creëren dat identiek is aan zijn maker. Dit Ontwerp
(Licht) schept een wens om plezier en genot te ontvangen.
De wens te ontvangen begint, daaropvolgend de wens om te geven te
ontwikkelen, aangezien het geven meer gelijkenissen met de Schepper
heeft en daarom meer begerenswaardig is. De wens om te ontvangen
besluit dan om te ontvangen, omdat dit de manier is om plezier te geven
aan de Schepper. Daarna, wil de wens te ontvangen het Ontwerp dat het
geschapen heeft, leren kennen. Want wat kan er plezieriger zijn, dan alles
te weten? Tenslotte, begint de wens te ontvangen (het schepsel) te
ontvangen met het doel om te schenken, omdat geven hem identiek
maakt aan de Schepper en dit de manier is waarop hij de intenties van de
Schepper kan bestuderen.
De verlangens, die in staat zijn om te ontvangen met het doel om te
schenken, creëren de werelden. Deze worden beschouwd als het hoogste
deel van de Schepping. De verlangens, die niet omwille van de intentie
om

te

schenken

gebruikt

kunnen

worden,

constitueren

de

gemeenschappelijke ziel van Adam ha Rishon. Deze verlangens worden
beschouwd als het lagere deel van de Schepping.
De werelden en de ziel zijn eender geconstrueerd, maar met een
afwijkende intensiteit ten aanzien van verlangens. Het is daarom, dat de
werelden aan de ziel kunnen laten zien hoe deze met de intentie om te
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geven moet werken om zo bij te dragen aan de correctie van Adam ha
Rishon.
Ruwweg gezegd, wordt ieder verlangen in een specifieke wereld
gecorrigeerd. Het levenloze niveau wordt gecorrigeerd in de wereld van
Adam Kadmon, het vegetatieve niveau in de wereld van Atzilut, het
dierlijke niveau in de wereld van Beria, het sprekende niveau in de wereld
van Yetzira. Het verlangen naar spiritualiteit kan alleen in de wereld van
Assiya worden gecorrigeerd, waarvan ons stoffelijke heelal het laagste
deel is. En dat brengt ons naar het onderwerp van ons volgende
hoofdstuk.
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4
ONS UNIVERSUM
Aan het begin van het vorige hoofdstuk, schreven we dat voordat er
überhaupt iets geschapen was, er een Ontwerp van de Schepping
bestond. Dit Ontwerp schiep Fase Eén tot en met Vier van de wens te
ontvangen, die de werelden van Adam Kadmon tot en met Assiya schiep.
Deze creëerden op hun beurt de ziel van Adam Rishon, die uiteenviel in
het veelvoud van zielen, die we vandaag de dag kennen.
Het is heel belangrijk om deze volgorde van de schepping te onthouden,
omdat het ons eraan herinnert dat alles zich van boven naar onder toe
ontwikkelt. Vanuit het spirituele naar het stoffelijke en niet de andere
kant op. In praktische termen betekent dit dat onze wereld geschapen
werd en bestuurd wordt door de spirituele werelden.
Bovendien is er geen enkele gebeurtenis in onze wereld, die niet
daarboven eerst gebeurt. Het enige verschil tussen onze wereld en de
spirituele werelden is, dat de gebeurtenissen in de spirituele werelden
altruïstische bedoelingen weergeven en de gebeurtenissen in onze
wereld, de egoïstische.
Wegens deze gelaagde structuur van de werelden, wordt onze wereld de
“wereld van gevolgen” van spirituele processen en gebeurtenissen,
genoemd. Wat wij hier ook doen, heeft geen enkele invloed op de
spirituele werelden. Vandaar dat als we iets in onze wereld willen
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veranderen, we eerst naar de spirituele werelden, de “controle kamer”
van onze wereld, moeten klimmen en onze wereld vanuit daar
beïnvloeden.

DE PIRAMIDE
Net zoals het in de spirituele werelden gebeurt, ontwikkelt alles in onze
wereld zich langs dezelfde vijf stadia, van Nul tot en met Vier. Onze
wereld is als een piramide gebouwd. Op de bodem, het begin van de
evolutie van deze wereld is er het onbewogen, levenloze niveau, dat
gemaakt is van triljoenen tonnen stof (zie Figuur 5).
Ergens in deze triljoenen tonnen stof zwerft een klein spikkeltje
genaamd “Planeet Aarde”. Op deze Aarde verscheen het vegetatieve
leven. Uiteraard is de vegetatie op Aarde oneindig veel kleiner in omvang
dan de onbewegelijke, levenloze massa op Aarde, in het bijzonder
vergeleken met de hoeveelheid materie in het hele universum.
Het dierlijke verscheen na het vegetatieve en heeft een geringe omvang,
zelfs vergeleken met het vegetatieve.
Het sprekende niveau, verscheen uiteraard als laatste en heeft de
geringste massa van allen.
Recentelijk is er een nieuw niveau uit het sprekende voortgekomen. Het
wordt “het spirituele niveau” ofwel “spiritualiteit” genoemd. (Aangezien
wij het hier over geologische tijden hebben, als we recentelijk zeggen,
bedoelen we dat het slechts een aantal duizend jaar geleden gebeurd is.)
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We kunnen nooit de volle grootte van de Schepping bevatten, maar als
we naar de piramide van de Schepping (in Figuur 5) kijken en aan de
verhoudingen tussen de aangrenzende niveaus denken, zullen we
begrijpen hoe bijzonder en recent dit verlangen naar spiritualiteit
daadwerkelijk is. Eigenlijk, als we aan de tijd denken die het universum
bestaat, namelijk ongeveer 15 miljard jaar, en dat als 24 uur zien, is het
verlangen naar spiritualiteit ongeveer 0.0288 seconden geleden
verschenen, wat in geologische termen nu is.

Vandaar dat des te hoger het verlangen aan de ene kant, des te zeldzamer
en jonger het is. Aan de andere kant, duidt het bestaan van een spiritueel
niveau, boven het menselijke aan, dat we onze evolutie niet voltooid
hebben. Evolutie is net zo dynamisch als ooit te voor, maar omdat wij
het laatste niveau zijn dat verschenen is, denken we uiteraard dat we het
hoogste niveau zijn. We mogen op een hoog niveau zitten, maar we zijn
niet het laatste niveau. We zijn slechts op het laatste van de vijf niveaus
die tot nu toe zijn verschenen.
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Het uiteindelijke niveau zal onze lichamen als gastheer gebruiken, maar
zal volledig bestaan uit nieuwe wijzen van denken, voelen en zijn. Het is
zich nu al in ons aan het ontwikkelen en het wordt “het spirituele
niveau” genoemd.
Er worden geen fysieke veranderingen of nieuwe rassen vereist, alleen
een innerlijke verandering van onze waarneming van de wereld. Dit is de
reden waarom de volgende fase zo ontastbaar is. Het zit in ons,
vastgelegd op onze Reshimot als data op een harde schijf. Deze data zal
gelezen en uitgevoerd worden, ongeacht of wij er van bewust zijn of
niet. Echter kunnen we deze data veel sneller en aangenamer lezen en
uitvoeren, als we het met de juiste “software” lezen – de wijsheid van
Kabbalah.
ALS BOVEN, ZO ONDER
Als we een parallel trekken tussen de aardse fases van de Vier Fases van
Licht, correspondeert het levenloze tijdperk met de Oorsprong Fase, het
vegetatieve met Fase Eén, het dierlijke tijdperk met Fase Twee, het
sprekende met Fase Drie en het spirituele tijdperk met Fase Vier.
De schroeiende jeugd van de Aarde duurde een aantal miljard jaar. Naar
mate het afkoelde, verscheen het vegetatieve leven, dat de planeet vele
miljoenen jaren daarna overheerste. Net zoals het vegetatieve niveau in
de spirituele piramide veel smaller is dan het levenloze, onbewogen
leven, duurde de stoffelijke vegetatieve periode korter dan het levenloze
tijdperk van Aarde.
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Na de voltooiing van de vegetatieve fase kwam de dierlijke periode. Net
zoals de vorige twee graden, was deze era veel korter dan de vegetatieve
en correspondeert met de proporties tussen het vegetatieve en dierlijke
niveau in de spirituele piramide.
De menselijke fase, die overeenkomt met het sprekende niveau van de
spirituele piramide, bestaat pas rond de veertig duizend jaar. Als de
mensheid haar evolutie van de vierde (en laatste) fase voltooit, zal de
evolutie voltooid zijn en zal de mensheid zich met de Schepper
verenigen.
De Vierde Fase begon ongeveer vijf duizend jaar geleden, toen dit punt
in het hart voor het eerst verscheen. Net zoals in de spirituele wereld,
was de naam van de man die het voor het eerst ervoer Adam. Hij was
Adam ha Rishon (De Eerste Man). De naam Adam komt van de
Hebreeuwse woorden, Adameh la Elyon (Ik zal net als de Hoogste zijn) en
het geeft Adams verlangen weer om gelijk aan de Schepper te zijn.
Deze dagen, aan het begin van de 21e eeuw, is de evolutie haar
ontwikkeling van de Vierde Fase – het verlangen om gelijk te zijn aan de
Schepper - aan het vervolmaken. Dit is waarom er vandaag meer en
meer mensen op zoek gaan naar spirituele antwoorden op hun vragen.

DE LADDER OP
Als Kabbalisten over spirituele ontwikkeling spreken, hebben ze het over
het opklimmen van de spirituele ladder. Om deze reden noemde
Kabbalist Yehuda Ashlag zijn commentaar op het Boek van Zohar, Perush
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HaSulam (Het Ladder Commentaar). Wegens deze werd hij Baal HaSulam
(de Bezitter van de Ladder) genoemd. Maar als we een aantal pagina’s
terug bladeren, zullen we aantreffen dat “de ladder op” eigenlijk “terug
naar de oorsprong” betekent. Dit komt doordat we ons daar al
bevonden, maar nu uit moeten zoeken om er zelf weer naar terug keren.
De oorspong is ons einddoel; het is waar we uiteindelijk naar toe gaan.
Maar om er snel en vredig te belanden, hebben er we er een groots
verlangen naar nodig – een Kli. Een dergelijk verlangen naar spiritualiteit
kan alleen uit het Licht komen, van de Schepper, maar om het krachtig
genoeg te maken, moet het door de omgeving versterkt worden.
Laten we het wat verduidelijken: Als ik een stuk gebak wil, stel ik me een
stuk gebak voor, zijn structuur, zoete geur en de manier waarop het in
mijn mond smelt. Des te meer ik er aan denk, des te meer ik het wil. In
Kabbalah zouden we kunnen zeggen dat het gebak naar mij “uitstaalt”
door het “Omringende Licht”.
Om deze reden, om spiritualiteit te willen, moeten we het soort
Omringend Licht aan trekken, dat ons spiritueel genot zal doen willen.
Des te meer we van dit Licht vergaren, des te sneller we vooruitgaan.
Het willen van spiritualiteit wordt “de MAN verhogen” genoemd.
Techniek om het te doen is hetzelfde als het vergroten van het verlangen
naar gebak – visualiseer het, praat erover, lees erover, denk erover na en
doe alles wat je kunt om je erop te blijven concentreren. Maar het
krachtigste middel om welk verlangen dan ook te vergroten, is onze
sociale omgeving. We kunnen deze omgeving gebruiken om ons
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spirituele verlangen, ofwel onze MAN, te intensiveren, om uiteindelijk
onze vooruitgang te versnellen.
In hoofdstuk 6 zullen we verder over de omgeving spreken, voor nu is
het van belang om het zo te zien: Als iedereen om me heen hetzelfde
wenst en over hetzelfde praat, dan is er maar één ding “in” en ben ik
gedwongen om het te willen.
In hoofdstuk 2 zeiden we dat het verschijnen van een verlangen ofwel
een Kli, onze hersens er toe dwingt om op zoek te gaan naar manieren
om deze Kli met Ohr (Licht) te vullen, ofwel om het te vervullen. Des te
groter de Kli, des te grootser het Licht, des te grootser het Licht, des te
sneller we het juiste pad zullen vinden.

Is er een verschil om het Licht “Omringend Licht” of
gewoon “Licht” noemen?
De verschillende benamingen, “Omringend Licht” en
“Licht”, spreken over de twee functies van hetzelfde Licht. Licht dat
niet als Omringend beschouwd wordt, is dat wat we als genot ervaren,
terwijl het Omringende Licht het Licht is waardoor onze Kli, ofwel de
plek waarin het Licht uiteindelijk binnentreedt, gebouwd wordt.
Uiteindelijk zijn beide hetzelfde Licht, maar als we het als
corrigerend, opbouwend Licht ervaren, noemen we het “Omringend
Licht” en als we het als zuiver genot ervaren, noemen we het “Licht”.
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Voordat we een Kli ontwikkeld hebben, spreekt het voor zich dat we
geen Licht zullen ontvangen. Maar het Licht is er. Het omringt onze
ziel net zoals de Natuur ons ook op elk moment omringt. Als we dus
geen Kli hebben, bouwt het Omringende Licht onze Kli op voor ons
door ons verlangen er naar te vergroten.

We moeten nog steeds begrijpen hoe het Omringende Licht onze Kli
bouwt en waarom het in de eerste instantie “Licht” genoemd wordt. Om
dit te bevatten moeten we eerst het idee van Reshimot begrijpen.
De spirituele werelden en de ziel van Adam ha Rishon hebben zich in een
bepaalde volgorde ontwikkeld. In de werelden, was het Adam Kadmon,
Atzilut, Beria en Assiya. In Adam ha Rishon, werd de evolutie vernoemd
naar het soort verlangen dat opkwam – levenloos, vegetatief, dierlijk,
sprekend en spiritueel.
Net zoals we onze kindertijd niet vergeten, maar gebruik maken van de
verleden gebeurtenissen in onze huidige ervaringen, zo gaat elke
voltooide stap in het evolutionaire proces ook niet verloren. Het wordt
geregistreerd in ons onbewuste “spirituele geheugen”. Met andere
woorden, binnen in ons, ligt de gehele geschiedenis van onze spirituele
evolutie, vanaf de tijd dat we verenigd waren met het Ontwerp van de
Schepping tot de dag van vandaag. De spirituele ladder opklimmen,
betekent simpelweg ons opnieuw de staten herinneren die we al ervaren
hebben en deze herinneringen onthullen.
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Deze herinneringen worden toepasselijk Reshimot (registraties) genoemd
en elke Reshimo (enkelvoud van Reshimot) staat voor een specifieke
spirituele toestand. Omdat onze spirituele evolutie in een bepaalde
volgorde plaats vond, komen de Reshimot in precies die volgorde in ons
aan de oppervlakte. Met andere woorden, onze toekomstige staten staan
al vast, omdat we niets nieuws scheppen, maar we ons de gebeurtenissen
uit het verleden waarvan we ons onbewust van zijn, herinneren. Het
enige wat we kunnen vaststellen en dit zullen we in de volgende
hoofdstukken uitgebreid behandelen, is hoe snel we de ladder op kunnen
klimmen. Des te harder we werken, des te sneller zullen deze staten
veranderen en des te sneller zal ons spirituele vooruitgang zijn.
Elk Reshimo is voltooid als we het in zijn geheel hebben beleefd. Net
zoals een ketting, verschijnt er een nieuwe Reshimo, als de Reshimo ervoor
eindigt. Deze volgende Reshimo schiep de huidige Reshimo, maar omdat
we nu weten dat we terug de ladder opgaan, ontwaakt de huidige Reshimo
zijn oorspronkelijke maker. Vandaar dat het we nooit moeten
verwachten, dat we kunnen rusten als onze huidige staat voorbij is. Het
zal tot het volgende leiden, totdat we onze correctie voltooien.
Als we proberen om altruïstisch (spiritueel) te worden, komen we
dichterbij onze gecorrigeerde staat, omdat we de Reshimot eerder
ontwaken. Omdat deze Reshimot opnames zijn van onze hogere spirituele
ervaringen, zijn de ervaringen die zij in ons scheppen spiritueler.
Als dit gebeurt, beginnen we vaag de verbinding, de eenheid en liefde die
in die staat bestaan, waar te nemen. Dit lijkt veel op het waarnemen van
een ver, zwak licht. Bovendien, des te sterker het Licht is, des te sterker
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zal ons verlangen er naar zijn. Zo bouwt het Licht onze Kli, ons
verlangen naar spiritualiteit.
Nu zien we ook dat de naam “Omringend Licht” het nauwkeurig
beschrijft hoe we het waarnemen. Zolang we het niet hebben bereikt,
zien we het als iets externs, dat ons met zijn verblindende belofte van
gelukzaligheid aantrekt.
Elke keer wanneer het Licht een Kli bouwt die groot genoeg is om naar
het volgende niveau te stappen, verschijnt er een nieuw Reshimo en een
nieuw verlangen. We weten niet waarom onze verlangens veranderen,
omdat ze altijd onderdeel zijn van een Reshimo op een hoger niveau dan
het huidige, zelfs als het daar niet op lijkt.
Dus op dezelfde manier als de vorige Reshimo verscheen, om ons naar de
huidige staat te brengen, komt er een nieuw verlangen vanuit een nieuw
Reshimo. Dit is hoe we doorgaan met het opklimmen. Het is een spiraal
van Reshimot en beklimmingen die het doel van de Schepping voltooien –
de wortel van onze ziel, waar we gelijk en verenigd zijn met de Schepper.

HET VERLANGEN NAAR SPIRITUALITEIT

Verschillende Mensen, Verschillende Wensen
Het enige verschil tussen mensen is de wijze waarop zij
genot wensen te ervaren. Het genot an sich is vormloos,
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ontastbaar. Maar het bedekken ervan door verschillende “kledij” of
“deklagen”, schept een illusie dat er verschillende soorten genot
bestaan, terwijl er slechts verschillende soorten deklagen bestaan.
Het feit dat het genot essentieel spiritueel is, verklaart waarom we er
onbewust naar smachten, om de oppervlakkige deklaag van het genot,
te vervangen door het verlangen om zijn pure, onvervalste vorm: Het
Licht van de Schepper, te voelen.
En omdat we ons niet bewust zijn dat het verschil tussen de mensen
juist in de deklagen van het genot dat ze najagen ligt, beoordelen wij
ze in overeenstemming met die deklagen, waar hun voorkeur naar uit
gaat. Bepaalde deklagen van genot, beschouwen we als legitiem, zoals
liefde voor je kinderen, terwijl de andere zoals drugs, als onacceptabel
gezien worden. Als we een verlangen voor een onacceptabele deklaag
van genot in ons voelen opkomen, worden we gedwongen om ons
verlangen naar die deklaag te verbergen, Echter het verbergen of
verbloemen van een verlangen, doet het niet verdwijnen en al
helemaal niet corrigeren.

Zoals we in het vorige deel uitgelegd hebben, bestaat het laagste gedeelte
van Fase Vier uit de substantie van de ziel van Adam ha Rishon. Net zoals
de werelden gebouwd zijn volgens de groeiende verlangens, ontwikkelde
Adams ziel (mensheid) zich door de vijf fases: Nul (levenloos) naar Vier
(spiritueel).
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Als elke fase verschijnt, doorleeft de mensheid het tot het zichzelf heeft
uitgeput. Op dat moment verschijnt het volgende niveau van verlangens,
volgens de reeks Reshimot die in ons zijn vastgelegd. Tot vandaag hadden
we alle Reshimot vanaf het levenloze tot het sprekende niveau ervaren.
Alles wat ons rest, om de evolutie van de mensheid te voltooien is om de
spirituele verlangens ten volle te ervaren. Dan zal onze eenheid met de
Schepper bereikt worden.
Eigenlijk begon de opkomst van de verlangens van het vijfde niveau in
de 16e eeuw. Dit werd door Kabbalist Isaac Luria (De Ari) beschreven.
Maar vandaag zijn we getuige van de opkomst van de meest intense
soort op het vijfde niveau – het spirituele in het spirituele. Bovendien
zijn we getuige van zijn opkomst in vele getale, als miljoenen mensen
wereldwijd spirituele antwoorden op hun vragen zoeken.
Omdat de Reshimot die vandaag de dag naar de oppervlakte stijgen,
dichterbij de spiritualiteit zitten dan ze vroeger waren, hebben de
primaire vragen die mensen stellen betrekking op hun oorsprong, hun
wortels! Ook al hebben de meeste van hen een dak boven hun hoofd en
verdienen ze genoeg om zichzelf en hun familie te onderhouden, hebben
ze vragen over waar ze vandaan komen, volgens wiens plan en om welk
doel. Als ze niet tevreden gesteld worden door de antwoorden die de
religie verschaft, zoeken ze vele andere disciplines op.
Het grootste verschil tussen Fase Vier en alle andere fases is dat we
tijdens deze fase bewust evolueren. In de vorige fases, was het altijd de
Natuur die ons ertoe aanspoorde om ons van fase naar fase voort te
bewegen. Dit deed het door ons voldoende onder druk te zetten, om ons
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zodanig ongemakkelijk in onze huidige toestand te laten voelen, dat we
het moesten veranderen. Dit is hoe de Natuur al haar bestanddelen
beïnvloedt: menselijke, dierlijke, vegetatieve en zelfs het onbeweeglijke.
Omdat we van nature lui zijn, verplaatsen we ons alleen van fase tot fase
als de druk ondraaglijk wordt. Anders zouden we niet eens één vinger
verzetten. De logica is eenvoudig: Als ik het prima heb waar ik ben,
waarom zou ik me bewegen?
Maar Natuur heeft een ander plan. In plaats ons toe te staan om
onbewogen stil te blijven staan in onze huidige toestand, wil het dat we
blijven evolueren tot we hetzelfde niveau hebben bereikt, het niveau van
de Schepper. Dit is het doel van de Schepping.
Dus we hebben twee keuzes: we kunnen er voor kiezen om te blijven
evolueren door de (pijnlijke) druk van de Natuur of we kunnen ervoor
kiezen om het proces zo pijnloos mogelijk te maken door deel te nemen
aan het ontwikkelen van ons bewustzijn. Ons niet ontwikkelen is geen
optie, aangezien het niet in het plan past van de Natuur, toen het ons
schiep.
Als ons spirituele niveau zich gaat ontwikkelen, kan dit alleen maar
gebeuren onder de voorwaarden dat we het willen dat het zich ontwikkelt
en dezelfde vorm als die van de Schepper bereikt. Net zoals Fase Vier in
de Vier Fases, wordt er nu van ons vereist, dat we vrijwillig ons verlangen
wijzigen.
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Om deze reden, zal de Natuur ons onder druk blijven zetten. We zullen
verder

getroffen

worden

door

wervelstormen,

aardbevingen,

epidemieën, terrorisme en allerlei andere natuurlijke of door de mens
veroorzaakte tegenslagen, totdat we tot het inzicht komen dat we moeten
veranderen en bewust naar onze Oorspong moeten terugkeren.
Om het geheel samen te vatten: onze spirituele oorsprong ontwikkelde
zich langs Fase Nul naar Fase Vier. Fase Vier viel uiteen in werelden
(zijn bovenste gedeelte) en zielen (zijn laagste gedeelte). De zielen –
verenigd in de gemeenschappelijke ziel van Adam ha Rishon – braken af
door het verlies van de waarneming van de eenheid met de Schepper.
Deze breuk van Adam ha Rishon, bracht mensheid naar zijn huidige
staat, met een onzichtbare barrière die de spirituele werelden (er boven)
afscheidt van de onze (er onder).
Onder de barrière, schiep de spirituele kracht een stoffelijk component,
dat zich begon te ontwikkelen. Dit was de Big Bang.
Houd het in gedachten dat wanneer Kabbalisten over de spirituele en
stoffelijke, fysieke wereld spreken, zij het over respectievelijk de
altruïstische en egoïstische kenmerken hebben. Ze hebben het nooit over
de werelden die een fysieke ruimte innemen, ergens in een onontdekt
universum.
We kunnen niet in een ruimteschip stappen en bijvoorbeeld naar de
wereld van Yetzira vliegen. Of zelfs spiritualiteit ontdekken door ons
gedrag te veranderen. We kunnen het alleen maar ontdekken door
altruïstisch – gelijk aan de Schepper – te worden. Als we dit doen, zullen
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we er ook achterkomen dat de Schepper al in ons aanwezig is en daar
altijd al is geweest en op ons wacht.
Alle graden, voorafgaand aan het laatste, evolueren zonder het
bewustzijn van het “zelf”. In termen van persoonlijk bewustzijn,
betekent het feit dat we bestaan niet dat we ook van ons bestaan bewust
zijn. Voordat we het vierde niveau bereiken, bestaan we louter. Met
andere woorden, leven we ons leven zo comfortabel mogelijk, maar
nemen het bestaan als vanzelfsprekend aan zonder ons zijn bedoeling af
te vragen.
Maar is het echt zo overduidelijk? Mineralen bestaan zodat planten er
voedingstoffen aan kunnen ontlenen en kunnen groeien; mineralen,
planten en dieren zodat mensen ervan kunnen eten en van kunnen
groeien. Maar wat is het doel van het menselijk bestaan. Alle niveaus
dienen ons, maar wat of wie dienen wij? Onszelf? Ons ego? Als we
onszelf voor het eerst deze vragen stellen, begint onze bewuste evolutie,
ofwel het verschijnen van het verlangen naar spiritualiteit. Dit wordt
“het punt in het hart” genoemd.
Gedurende de laatste evolutionaire graad, beginnen we het proces waar
we onderdeel van uitmaken, te bevatten. Eenvoudig gezegd, beginnen
we de logica van de Natuur te bevatten. Des te meer we deze logica
begrijpen, des te meer we ons bewustzijn uitbreiden en ermee integreren.
Op het eind, als we de logica van de Natuur meester zijn geworden,
zullen we het begrijpen hoe de Natuur werkt en zelfs het leren te
beheersen. Dit proces verschijnt alleen op het laatste niveau, het niveau
van spirituele verlichting.
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We moeten altijd onthouden dat het laatste niveau van de menselijke
ontwikkeling, zich bewust en vrijwillig dient te ontvouwen. Zonder een
expliciet verlangen naar spirituele groei, kan er geen spirituele evolutie
plaatsvinden. Tenslotte, heeft de spirituele evolutie van boven af naar
onderen toe, al plaats gevonden. We zijn al Vier Fases van Licht naar
beneden toe gebracht, naar de vijf werelden van Adam Kadmon, Atzilut,
Beria, Yetzira en Assiya, en uiteindelijk zijn we op deze wereld geplaatst.
Als we opnieuw naar boven toe willen klimmen, de spirituele ladder op,
moeten we ervoor kiezen om dit te doen. Als we vergeten dat het doel
van Schepping is dat we net als Schepper worden, zullen we het niet
begrijpen waarom de Natuur ons niet helpt – en soms zelfs obstakels op
ons pad plaatst.
Maar als we aan de andere kant, het doel van Natuur in gedachten
houden, zullen we erachter komen dat ons leven een fascinerende
ontdekkingsreis is, een spirituele schatzoektocht. Als we bovendien
actiever deelnemen aan deze Tour-de-Leven, zullen we sneller en
makkelijker tot deze ontdekkingen komen. Beter nog, de moeilijkheden
die we ervaren zullen aanvoelen als vragen waar we een antwoord op
moeten vinden, in plaats van beproevingen die we in ons dagelijks leven
moeten doorstaan. Dit is ook de reden waarom het bewust ontwikkelen
veel beter is, dan het ontwikkelen volgens het pijnlijke geduw van de
Natuur!
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Als we het verlangen hebben om ons spiritueel te ontwikkelen, dan
hebben we er de juiste Kli voor. Er is bovendien geen beter gevoel dan
een gevulde Kli, ofwel een vervuld verlangen.
Maar het verlangen naar spiritualiteit moet voorafgaan aan de spirituele
vervulling ervan. Het op het Licht voorbereiden van de Kli is niet alleen
de enige manier van vooruitgaan in Fase Vier, het is tevens de enige
manier die niet met pijn en gebrek gepaard gaat.
Als we erover nadenken, is er in feite niets natuurlijker dan een Kli eerst
voor te bereiden. Als ik water wil drinken, is het water mijn licht, mijn
genot. Uiteraard moet ik voorafgaand aan het drinken mijn Kli
voorbereiden, wat in dit geval dorst zal zijn. Hetzelfde gaat voor alles
wat we in deze wereld willen ontvangen. Als het licht voor mij een
nieuwe auto is, is mijn wens ervoor mijn Kli. Deze Kli doet mij werken
voor deze wagen en verzekert mij ervan dat ik mijn geld niet aan andere
bevliegingen zal uitgeven.
Het enige verschil tussen een spirituele en een fysieke Kli is dat ik niet
precies weet wat ik in mijn spirituele Kli zal ontvangen. Ik kan me vele
dingen voorstellen, maar omdat er een barrière zit tussen mijn huidige
toestand en het gewenste doel, kan ik het nooit echt weten wat mijn doel
zal inhouden, totdat ik het daadwerkelijk bereikt heb. Eenmaal bereikt, is
het grootser dan ik me ooit zou kunnen voorstellen; maar dit kan ik
nooit zeker weten totdat ik het daadwerkelijk bereikt heb. Als ik mijn
beloning van tevoren zou kennen, zou het geen echt altruïsme zijn, maar
verhuld egoïsme.
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IN EEN NOTENDOP
De fysieke wereld ontwikkelt zich volgens dezelfde volgorde van graden,
dezelfde piramide van verlangens, als het spirituele. In de spirituele
wereld, creëren deze verlangens (levenloos, vegetatief, dierlijk, sprekend
en spiritueel) de werelden van Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzira en
Assiya. In de stoffelijke wereld scheppen ze mineralen, planten, dieren,
mensen en mensen met een “punt in het hart”.
De stoffelijke wereld werd geschapen toen de ziel van Adam ha Rishon uit
elkaar barstte. In die toestand, begonnen de verlangens te verschijnen,
vanaf de lichte naar de zware toe, van de levenloze naar spirituele toe. Ze
schiepen onze wereld fase voor fase.
Vandaag, aan het begin van de 21e eeuw, zijn alle graden volmaakt,
behalve het verlangen naar spiritualiteit, welke inmiddels naar de
oppervlakte blijft komen. Als we dit verlangen corrigeren, zullen we ons
met de Schepper verenigen omdat ons verlangen naar spiritualiteit
eigenlijk het verlangen naar eenheid met de Schepper inhoudt. Dit zal de
climax van het evolutieproces van de mensheid en de wereld zijn.
Door ons verlangen om naar de spirituele oorsprong terug te keren, te
vergroten, bouwen we een spirituele Kli. Het Omringende Licht
corrigeert deze Kli en ontwikkelt het verder. Elk nieuw niveau van
ontwikkeling, wakkert een nieuwe Reshimo aan. Reshimot zijn registraties
van voorbije staten die we al ervaren hebben, toen we ons in verder
gecorrigeerde staat bevonden. Uiteindelijk corrigeert het Omringende
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Licht de gehele Kli en wordt de ziel van Adam ha Rishon met al zijn
bestanddelen en de Schepper herenigd.
Dit proces leidt naar de vraag: als de Reshimot al in me vastgelegd zijn en
als alle staten in mij aangewakkerd worden en door mij ervaren worden,
waar is in dit alles dan de objectieve realiteit? Als een andere persoon
andere Reshimot heeft, betekent dat dan niet dat hij of zij in een andere
wereld leeft dan ik? En de spirituele werelden dan? Waar bestaan deze
als alles in mij bestaat? Bovendien, waar huist de Schepper dan? Ga door
met lezen, het volgende hoofdstuk zal een antwoord geven op deze
vragen.
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5
WIENS REALITEIT IS DE REALITEIT?
Alle werelden, de hogere en lagere,
bevinden zich binnenin.
- Yehuda Ashlag
Van alle onverwachte concepten die we in Kabbalah aantreffen, is er
geen zo onvoorspelbaar, onlogisch en toch zo diepgaand en fascinerend
als het concept van realiteit. Zonder een Einstein en Kwantum Fysica,
die op revolutionaire wijze onze kennis aangaande realiteit hebben
beïnvloed, zouden alle ideeën die we hier introduceren lachend van de
tafel zijn geveegd.
In het vorige hoofdstuk, stelden we dat evolutie plaats vindt, omdat onze
wens te ontvangen zich van het niveau van Oorsprong tot en met het
Vierde niveau ontwikkelt. Maar als onze verlangens de drijfveer achter
de evolutie van onze wereld zijn, bestaat de wereld dan eigenlijk wel
buiten ons? Kan het zijn dat de wereld buiten ons niet meer is dan een
verhaal waarin wij willen geloven?
We hebben gezegd dat de Schepping vanuit een Ontwerp van de
Schepping begon, dat de Vier Basis Fases van het Licht heeft gecreëerd.
Deze Fases bevatten tien Sefirot: Keter (Fase Nul), Hochma (Fase Eén),
Bina (Fase Twee), Hessed, Gevura, Tifferet, Netzah, Hod en Yesod (deze
maken deel uit van Fase Drie – Zeir Anpin), en Malchut (Fase Vier).
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Het Boek van Zohar, het boek waaruit iedere Kabbalist studeert, stelt dat
de gehele realiteit uit niet meer dan tien Sefirot bestaat. Alles is
opgebouwd uit structuren van deze tien Sefirot. Het verschil tussen hen
wordt bepaald door hoe diep zij in ons wezen – de wens om te
ontvangen, doordrongen zijn.
Om te begrijpen wat Kabbalisten met “zij doordringen ons wezen”
bedoelen, denk dan aan een vorm, bijvoorbeeld een bal, dat in een
kneedbaar materiaal of ander soort van modelleerklei gedrukt wordt. De
vorm vertegenwoordigt de tien Sefirot en de klei staat voor ons of onze
ziel. Al druk je deze bal nog zo hard in de klei, zal de bal zelf niet van
vorm veranderen. Echter hoe dieper de bal in de klei dringt, des te meer
zal de vorm van de klei veranderen.
Hoe voelt het als de spelers een groep van tien Sefirot en een ziel zijn?
Heb je ooit ineens iets opgemerkt dat altijd al in je omgeving bestond,
maar waarvan een bepaalde eigenschap je was ontgaan? Dit is gelijk aan
de sensatie die je voelt als de tien Sefirot iets dieper de wens te ontvangen
indringen. Eenvoudiger gezegd als we ineens iets begrijpen dat we
voorheen nooit hebben begrepen, dan is het omdat de tien Sefirot iets
dieper in ons gingen.
Kabbalisten hebben een naam voor de wens te ontvangen – Aviut. Aviut
betekent eigenlijk gebondenheid, gelaagdheid, niet zozeer een verlangen.
Zoals we gezegd hebben, bestaat de wens te ontvangen, Aviut, uit vijf
basis graden – 0, 1, 2, 3, 4. Naar mate de tien Sefirot de niveaus (lagen)
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van Aviut doordringen, vormen zij een verscheidenheid aan combinaties
of mengsels van de wens te ontvangen en het verlangen te geven. Deze
combinaties vertegenwoordigen alles wat bestaat: de spirituele werelden,
de fysieke werelden en alles wat daarin bestaat.
De variaties van ons wezen (de wens te ontvangen) creëren onze
instrumenten van waarneming, ook wel Kelim genoemd (meervoud van
Kli). Met andere woorden, iedere vorm, kleur, geur, gedachte – alles wat
er bestaat – is daar omdat er in mij een passend Kli is om dit te
ontvangen.
Net zoals onze hersens de letters van het alfabet gebruiken om te
onderzoeken wat onze wereld te bieden heeft, zo gebruiken onze Kelim
de tien Sefirot om te onderzoeken wat de spirituele werelden bieden.
Zoals wij deze wereld met zijn beperkingen en wetten onderzoeken, zo
is het voor het onderzoek van de spirituele wereld nodig de regels te
kennen die deze werelden vormgeven.
Als we iets van de fysieke wereld bestuderen, moeten we bepaalde regels
volgen. Bijvoorbeeld, om iets als juist te beschouwen moet het op
empirische wijze worden getest. Als de testen aantonen dat het werkt,
dan wordt het als juist beschouwd, totdat iemand– met testen, niet in
bewoording – aantoont dat het niet werkt. Zolang iets niet is getest, is
het niets meer dan een theorie.
De spirituele werelden hebben ook hun grenzen, drie om precies te zijn.
Als wij het doel van de Schepping willen bereiken en als de Schepper
willen worden, dienen we ons aan die grenzen te houden.
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DRIE GRENZEN BIJ DE STUDIE VAN KABBALAH
DE EERSTE GRENS – WAT WE WAARNEMEN
In zijn Introductie van het Boek van Zohar, schrijft de Kabbalist Yehuda
Ashlag over het bestaan van “vier categorieën van waarneming –
Materie, Vorm in Materie, Abstracte Vorm en Essentie. Als we de
spirituele Natuur bestuderen, dan is het aan ons om te bepalen welke
van deze categorieën ons van concrete en betrouwbare informatie
voorzien en welke niet.
De Zohar besteedt alleen aandacht aan de eerste twee. Met andere
woorden, ieder woord is vanuit het perspectief van Materie of Vorm in
Materie geschreven, zonder één enkel woord vanuit het perspectief van
Abstracte Vorm of Essentie.
DE TWEEDE GRENS – WAAR WE WAARNEMEN
Zoals we al eerder vermeldden, wordt de substantie van de spirituele
werelden “de ziel van Adam ha Rishon” genoemd. Dit is zoals de
spirituele werelden gecreëerd zijn. We zijn echter de creatie van deze
werelden al gepasseerd en zijn op weg naar hogere niveaus, hoewel het
niet altijd zo voelt.
In onze staat, is Adams ziel al in stukken uiteengevallen. De Zohar vertelt
ons dat het overgrote deel van deze stukken, 99% om precies te zijn,
verspreid zijn over de werelden Beria, Yetzira en Assiya (BYA). Het
resterende één procent steeg naar Atzilut.
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Omdat de ziel van Adam de inhoud van de werelden BYA bepaalt en
over deze werelden verspreid is en wij allen deel uit maken van deze ziel,
zal het duidelijk zijn dat alles wat wij waarnemen alleen uit delen van
deze werelden kan bestaan. Alles wat wij voelen als iets dat van hogere
werelden dan BYA komt, zoals Atzilut and Adam Kadmon, is daarom
onnauwkeurig of dat zo op ons overkomt of niet. Alles wat wij van de
werelden Atzilut en Adam Kadmon kunnen waarnemen zijn slechts
reflecties, gezien door de filters van de werelden van BYA.
Onze wereld is het laagste niveau van de werelden BYA. Sterker nog,
deze graad is compleet tegenovergesteld in zijn Natuur dan de rest van
de spirituele werelden. Dit is waarom wij ze ook niet kunnen voelen. Het
is alsof twee mensen rug aan rug staan en in tegenovergestelde richting
gaan. Wat is de kans dat zij elkaar ooit nog tegenkomen?
Maar als wij ons zelf corrigeren, zullen we ontdekken dat we al binnen
de werelden van BYA leven. Uiteindelijk, zullen we zelfs gezamenlijk
met ze naar Atzilut en Adam Kadmon stijgen.
DE DERDE GRENS – WIE ER WAARNEEMT
Zelfs al gaat de Zohar uitgebreid in op de inhoud van iedere wereld en
wat daarin plaatsvindt, alsof er een fysieke plaats is waarin deze zaken
gebeuren, refereert het eigenlijk alleen aan de ervaringen van de ziel. Met
andere woorden, het relateert aan hoe Kabbalisten zaken waarnemen, en
vertelt het zodanig, zodat ook wij ze kunnen ervaren. Dus als wij in de
Zohar over gebeurtenissen in de werelden BYA lezen, dan leren we in
feite hoe Rabbi Shimon Bar-Yochai (schrijver van het Boek van Zohar)
spirituele stadia waarnam, beschreven door zijn zoon, Rabbi Abba.
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Ook, als Kabbalisten over de werelden boven BYA schrijven, dan
schrijven ze in wezen niet specifiek over deze werelden, maar over hoe
de schrijvers deze werelden hebben ervaren, gezien vanuit de werelden
BYA. Omdat Kabbalisten over hun persoonlijke ervaringen schrijven,
zijn er overeenkomsten en verschillen in de Kabbalistische geschriften.
In sommige delen van hun beschrijvingen gaat het over de algemene
structuur van de werelden, zoals de namen van de Sefirot en de werelden.
Andere delen gaan over persoonlijke ervaringen die zij in die werelden
beleven.
Bijvoorbeeld als ik tegen een vriend over mijn vakantie in New York
vertel, dan kan ik uitwijden over de Times Square of de grote bruggen
die Manhattan met het vast land verbinden. Maar ik kan ook vertellen
over de overweldigende indrukken die ik ervoer, terwijl ik over de
immense Brooklyn brug reed en hoe het voelt om te midden van de
Times Square te staan, overspoeld door de duizelingwekkende beelden
van licht, kleur en geluid en het totale gevoel van anonimiteit. Het
verschil tussen de eerste twee en de laatste twee voorbeelden, is dat ik in
de laatste twee mijn persoonlijke ervaringen deel en in de eerste twee
gaat het over indrukken, die iedereen zal hebben als hij in Manhattan is,
ook al zal iedereen dit weer anders beleven.
Toen we over de Eerste Grens spraken, zeiden we dat De Zohar alleen
vanuit het perspectief van Materie en Vorm in Materie spreekt. We
zeiden dat Materie gelijk is aan de wens te ontvangen en Vorm in de
Materie gaat over het doel waarmee de wens te ontvangen ook werkelijk
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ontvangt – voor mijzelf of voor anderen. Eenvoudiger gezegd: Materie
= wens te ontvangen; Vorm = doel.
Het is belangrijk om te beseffen dat De Zohar niet gezien
moet worden als een opsomming van mystieke
gebeurtenissen of een verzameling verhalen. De Zohar
moet net als alle andere Kabbalah boeken gebruikt worden als een
middel tot studie. Dit houdt in dat het boek je alleen tot hulp is als je,
zelf ook, wat wat het beschrijft wil ervaren. Zo niet dan zal het boek
je tot weinig hulp zijn en zal je het niet begrijpen.
Onthoud dit: Het op de juiste manier begrijpen van Kabbalistische
teksten hangt af van het doel waarom je ze leest, de reden waarom je ze
hebt geopend en niet van de kracht van je intellect. Alleen als je
getransformeerd wilt worden naar de altruïstische kwaliteiten zoals
de tekst dat beschrijft, zal de tekst je beïnvloeden.

De Vorm van het schenken in de absolute zin des woord is genaamd “de
wereld Atzilut”. Schenken in zijn Abstracte Vorm is de eigenschap van
de Schepper; het is totaal niet gerelateerd aan de Schepsels, die van
nature ontvangers zijn. Echter de Schepsels (mensen) kunnen hun wens
om te ontvangen ombuigen naar de Vorm van geven, zodat het op
schenken lijkt. Met andere woorden, we kunnen ontvangen, en op deze
manier in feite gevers worden.
Er zijn twee redenen waarom we niet zomaar kunnen geven:
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1.

Om te geven, moet er iemand zijn die wil ontvangen. Echter,
buiten ons (de zielen), is er alleen de Schepper, die geen enkele
behoefte heeft om iets te ontvangen, want Zijn natuur is te
geven. Daarom is geven geen reële optie voor ons.

2.

We hebben het verlangen niet. We kunnen niet geven want we
zijn geschapen met een wens te ontvangen; ontvangen is ons
wezen, onze Materie.

Deze laatste reden, nu, is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt.
Als Kabbalisten schrijven dat alles wat we willen, ontvangen is, bedoelen
ze niet dat alles wat we doen ontvangen is, maar dat dit de onderliggende
drijfveer is, in alles wat we doen. Zij verwoorden dit vrij simpel: Als het
ons geen plezier geeft, dan doen we het niet. Het is niet alleen dat we
niet willen; we kunnen het ook letterlijk niet. Dit is omdat de Schepper
(De Natuur) ons heeft geschapen met de wens te ontvangen, want alles
wat Hij wil is geven. Daarom hoeven we niet onze acties te veranderen,
maar alleen de onderliggende motivatie die hier aan vooraf gaat.

WAARNEMING VAN DE REALITEIT
Er zijn vele termen gebruikt voor de omschrijving van begrip. Voor
Kabbalisten wordt de diepste vorm van begrijpen “verwerving”
genoemd. Aangezien zij de spirituele werelden bestuderen is hun doel
het bereiken van “spirituele verwerving”. Verwerving verwijst naar een
zo diepgaand en grondig begrip van dat wat is waargenomen, dat er geen
enkele vraag meer overblijft. Kabbalisten schrijven dat we aan het einde
van de menselijke evolutie, de Schepper zullen bereiken in een staat die
benoemd is als “Gelijkheid van Vorm”.
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Om dat doel te behalen, hebben Kabbalisten zorgvuldig gedefinieerd
welke delen van realiteit wij moeten bestuderen en welke niet. Om deze
twee paden te onderscheiden, volgden de Kabbalisten een eenvoudig
principe: als het ons helpt sneller en beter te leren, dan moeten we het
bestuderen. Zo niet, dan moeten we het negeren.
In het algemeen wijzen Kabbalisten, en De Zohar in het bijzonder, ons
erop alleen die delen te bestuderen die we met absolute zekerheid
kunnen waarnemen. Daar waar het giswerk wordt, daar moeten we
vooral onze tijd niet aan verspillen, want onze verwerving zou
twijfelachtig zijn.
Kabbalisten stellen ook dat van de vier categorieën van waarneming –
Materie, Vorm in Materie, Abstracte Vorm, en Essentie – we alleen de
eerste twee waarnemingen met zekerheid kunnen vaststellen. Om deze
reden, is alles wat De Zohar beschrijft gerelateerd aan verlangens
(Materie) en hoe we ze gebruiken: of het voor onszelf is of voor de
Schepper.
Kabbalist Yehuda Ashlag schrijft dat, “Als de lezer niet voorzichtig met
de grenzen weet om te gaan en zaken uit hun context haalt, zal hij of zij
direct verward raken.” Dit kan gebeuren als wij onze studie niet
beperken tot het bestuderen van Materie en Vorm in Materie.
Men moet begrijpen dat er niet zoiets is als een “algemeen verbod” in
spiritualiteit. Als Kabbalisten iets als “verboden” verklaren, betekent dit
dat het onmogelijk is. Als ze zeggen dat we niet de Abstracte Vorm en
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Essentie moeten bestuderen, dan betekent dit niet dat we door bliksem
zullen worden getroffen als we het wel doen. Het betekent dat we deze
categorieën gewoonweg niet kunnen bestuderen ook al willen we het nog
zo graag.
Yehuda Ashlag gebruikt elektriciteit als voorbeeld om uit te leggen
waarom de Essentie niet is waar te nemen. Hij stelt dat we elektriciteit
op verschillende manieren kunnen gebruiken: voor verwarming, koeling,
afspelen van muziek en het bekijken van video’s. Elektriciteit kan zich in
verschillende vormen kleden; maar kunnen wij uitdrukking geven aan de
Essentie van elektriciteit an sich?
Laten we een ander voorbeeld gebruiken om de vier categorieën uit te
leggen – Materie, Vorm in Materie, Abstracte Vorm en Essentie. Als we
zeggen dat een bepaald persoon krachtig is, dan refereren we in feite aan
de persoon zijn Materie – lichaam – en de Vorm waarin de Materie zich
kleedt – kracht.
Als we de Vorm van kracht scheiden van de Materie (het lichaam van de
persoon) en de Vorm van kracht apart, ontdaan van zijn Materie,
onderzoeken, dan zou dit de studie van de Abstracte Vorm van kracht
zijn. De vierde categorie, de Essentie van de persoon zelf, is compleet
onbereikbaar. We hebben eenvoudigweg niet de zintuigen om de
Essentie te kunnen “bestuderen” en het in een begrijpbare vorm te
gieten. Als gevolg hiervan is Essentie niet alleen iets wat we nu niet
weten, we zullen het nooit weten.
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Waarom is het nu zo belangrijk ons alleen op de eerste twee categorieën
te richten. Het probleem in de omgang met spiritualiteit is dat we niet
weten wanneer we verward zijn. Zodoende gaan we op dezelfde manier
door en raken steeds verder van de waarheid verwijderd.
In de fysieke wereld, als ik weet wat ik wil, dan kan ik zien of ik het krijg
of niet, tenminste zie ik dat ik op het juiste pad ben om het te verkrijgen.
Dit is niet het geval met spiritualiteit. Als ik daar fout zit, wordt mij niet
alleen wat ik wilde, onthouden, maar verlies ik zelfs mijn huidige
spirituele staat. Het Licht verzwakt en ik ben niet meer in staat om
mijzelf op juiste wijze te heroriënteren, zonder de hulp van een
begeleider. Dit is waarom het zo belangrijk is de drie grenzen te
begrijpen en ze te volgen.
EEN NIET BESTAANDE REALITEIT
Nu we begrijpen wat we wel en niet kunnen bestuderen, zullen we eens
zien wat we werkelijk met onze zintuigen bestuderen. Het geval met
Kabbalisten is dat ze werkelijk geen steen onomgekeerd laten liggen.
Yehuda Ashlag, die de totaliteit van de werkelijkheid onderzocht om het
aan ons te kunnen doorgeven, schreef dat we niet weten wat er buiten
ons bestaat. Bijvoorbeeld, we hebben geen idee over wat er buiten onze
oren is, dat ons trommelvlies doet bewegen. Alles wat we weten is onze
reactie op een prikkel van buiten af.
Zelfs de namen die we toekennen aan bepaalde fenomenen, zijn niet
verbonden met het fenomeen zelf, maar met onze reactie hier op. We
zijn ons grotendeels niet bewust van de meeste dingen die er in de
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wereld gebeuren. Zij gaan ongemerkt aan onze zintuigen voorbij, omdat
we ons alleen kunnen verbinden met dat wat we kunnen voelen. Het is
daarom logisch waarom we niet in staat zijn de Essentie van iets buiten
ons waar te nemen; we kunnen alleen onze eigen reacties hierop
onderzoeken.
Deze regel van waarneming geldt niet alleen voor de spirituele werelden;
het is een Natuurwet. Deze manier van relateren aan de werkelijkheid
doet ons meteen beseffen, dat wat wij zien niet is wat werkelijk bestaat.
Het is van wezenlijk belang voor onze spirituele groei dit te begrijpen.
Als we onze realiteit bekijken, dan zien we dingen waar we ons nooit van
bewust waren. We interpreteren de dingen die in ons gebeuren alsof ze
buiten ons plaatsvinden. We hebben geen kennis van de werkelijke
bronnen van gebeurtenissen die we ervaren, maar we voelen dat ze buiten
ons gebeuren. Echter, kunnen we er nooit zeker van zijn.
Om op juiste wijze aan realiteit te relateren, moeten we niet denken dat
wat we waarnemen het “echte” plaatje is. Het enige wat we waarnemen
is hoe gebeurtenissen (Vormen) onze waarneming (onze Materie)
beïnvloeden. Beter gezegd, wat we waarnemen is niet een extern,
objectief beeld, maar onze reactie erop. We kunnen zelfs niets zeggen
over hoe en in welke mate de Vormen die we voelen, verbonden zijn
met de Abstracte Vormen die wij eraan toekennen. Met andere woorden,
het feit dat we een appel als rood waarnemen, wil niet zeggen dat hij ook
werkelijk rood is.
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Eigenlijk, als je het aan de wetenschapper vraagt, zeggen
ze dat de enige juiste uitspraak die je over een rode
appel kan maken is dat hij niet rood is. Als je je nog
herinnert hoe de Masach (Scherm) werkt, dan weet je dat het alleen
ontvangt wat het aan de Schepper kan geven, de rest wordt
geweigerd.
Op gelijke wijze wordt de kleur van een object bepaald door de
lichtgolven die het belichte object niet kan absorberen. We zien niet de
kleur van het object zelf, maar het licht dat het object niet opneemt. De
werkelijke kleur van het object is de kleur van het licht dat het
geabsorbeerd heeft, maar omdat dit licht geabsorbeerd is, kan het ons
oog niet bereiken en kunnen we het daarom niet zien. Dat is waarom
de werkelijke kleur van een rode appel alles behalve rood is.

Dit is hoe Ashlag, in De Introductie van Het Boek van Zohar, ons gebrek aan
waarneming van de Essentie beschrijft: “Het is bekend dat wat dat we
niet kunnen voelen, wij ons ook niet kunnen voorstellen; wat wat we niet
kunnen waarnemen, wij ons ook niet kunnen voorstellen… Het komt er
op neer dat de gedachte geen enkel beeld heeft van de Essentie op welke
wijze dan ook.”
Met andere woorden, omdat we een Essentie niet kunnen voelen, iedere
willekeurige Essentie, kunnen we het ook niet waarnemen. Maar het
begrip dat de meeste Kabbalah studenten met stomheid versteld doet
staan, bij de eerste keer wanneer ze Ashlags Inleiding bestuderen, is hoe
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weinig we eigenlijk over onszelf weten. Dit is wat Ashlag er zelf over
schrijft: “Bovendien kennen we niet eens onze eigen Essentie. Ik voel en
weet dat ik een bepaalde ruimte in de wereld inneem, dat ik solide, warm
ben, dat ik denk en andere dergelijke manifestaties van de handelingen
van mijn Essentie. Echter als je vraagt wat mijn eigen Essentie is… dan
weet ik niet wat ik je moet antwoorden.”
HET MEETINSTRUMENT
Laten we naar onze gebrekkige waarneming vanuit een andere, meer
mechanische hoek kijken. Onze zintuigen zijn meetinstrumenten. Zij
meten alles wat ze waarnemen. Als
we een geluid horen, stellen we
vast of het luid is of zacht; als we
een voorwerp zien, dan kunnen we
(in het algemeen) zeggen welke
kleur het heeft en als we iets
aanraken,

dan

weten

we

onmiddellijk of het warm of koud
is, nat of droog.
Alle meetinstrumenten werken op
dezelfde manier. Denk aan een
weegschaal met daarop een gewicht
van

1kg.

De

traditionele

weegschaal bestaat uit een veer die
zich uitstrekt in overeenstemming met het gewicht en een meetschaal die
de spanning van de veer meet. Zodra de veer uitgestrekt is en op een
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zeker punt tot rust komt, geven de getallen op de schaal aan hoe zwaar
het gewicht is. Eigenlijk meten we niet het gewicht, maar de balans
tussen de veer en het gewicht (Figuur 6).
Dit is waarom Kabbalist Ashlag zegt dat we niet in staat zijn de
Abstracte Vorm, ofwel het object zelf waar te nemen, omdat we er
absoluut geen verbinding mee hebben. Als we er een veer aan hangen
om zijn uitwendige invloed te meten, dan krijgen we een bepaald
resultaat. Maar als we niet kunnen meten wat er uitwendig gebeurt, is het
alsof er niets gebeurt. Sterker nog, als we een defecte veer een externe
stimulans laten meten, dan zullen we het verkeerde resultaat krijgen. Dit
is wat er gebeurt als we oud worden en onze zintuigen achteruit gaan.
In spirituele terminologie, stelt de uitwendige wereld de Abstracte Vorm
aan ons voor, zoals het gewicht. Gebruik makend van de veer en de
wijzerplaat – de wens te ontvangen en het doel om te schenken – meten
we hoeveel we van de Abstracte Vorm kunnen ontvangen. Als we een
meetinstrument zouden kunnen bouwen die de Schepper zou “meten”,
zouden we Hem kunnen voelen net zoals we deze wereld voelen. Welnu,
er is een zodanig meetinstrument; genaamd “het zesde zintuig”.
HET ZESDE ZINTUIG
Laten we deze paragraaf beginnen met een beetje fantasie: we bevinden
ons in een donkere ruimte, een complete leegte. We kunnen niets zien,
geen enkel geluid horen, er zijn geen geuren en geen smaken, er is niets
om ons heen dat we aan kunnen raken. Stel je nu voor dat je voor een
zodanig lange tijd in deze staat verkeert, dat je het vergeten bent dat je
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ooit zintuigen had die zulke dingen konden voelen. Uiteindelijk vergeet
je dat zulke sensaties überhaupt zouden kunnen bestaan.
Dan verschijnt er plotseling een vage geur. Het versterkt en overmant je,
maar je hebt geen idee waar het vandaan komt. Dan verschijnen er meer
geuren, sommige sterk anderen zwak, sommige zoet en sommige zuur.
Door deze te gebruiken, kan je nu je weg in de wereld vinden. Iedere
geur komt ergens anders vandaan en je kunt je weg vinden door ze te
volgen.
Dan, zonder enige waarschuwing vooraf, verschijnen er uit allerlei
richtingen geluiden. Alle geluiden zijn anders, sommigen zijn muziek,
sommigen zijn woorden en sommige zijn slechts ruis. Maar het geluid
geeft een nieuwe dimensie aan de oriëntatie in deze ruimte.
Nu kan je afstand en richtingen meten, je kunt de bronnen van de
geuren en geluiden die je ontvangt schatten. Het is niet meer slechts een
ruimte waarin je jezelf bevindt, het is een hele wereld van geuren en
geluiden.
Ne enige tijd, komt een nieuwe openbaring als iets je aanraakt. Kort
daarna ontdek je dat je meer dingen kunt aanraken. Sommigen zijn koud,
sommigen zijn warm, sommigen zijn droog, en sommigen zijn vochtig.
Soms zijn ze hard en soms zacht; van sommigen kun je niet bepalen wat
ze zijn. Je ontdekt dat je sommige voorwerpen die je aanraakt in je mond
kunt stoppen en dat ze op een specifieke manier smaken.
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In dit stadium leef je in een wereld vol van geluiden, geuren, sensaties, en
smaken. Je kunt de voorwerpen om je heen aanraken, en je omgeving
bestuderen.
Dit is de wereld van iemand die blind is van geboorte. Als je in hun
schoenen zou staan zou je dan het zintuig van zicht nodig hebben? Zou
je überhaupt weten dat je het mist? Nooit. Tenzij je het voorheen bezat.
Hetzelfde geldt voor het zesde zintuig. We kunnen ons niet herinneren
dat we dit ooit hadden, terwijl we het allemaal bezaten voor het
uiteenvallen van Adam ha Rishon, waar we allen deel van zijn.
Het zesde zintuig werkt bijna zoals de vijf natuurlijke zintuigen, met het
enige verschil dat het zesde zintuig ons niet door de natuur is
geschonken, we moeten het ontwikkelen. In feite is de naam “zesde
zintuig” enigszins misleidend, omdat we niet echt een nieuw zintuig
ontwikkelen; we ontwikkelen een intentie.
Terwijl we deze intentie ontwikkelen, bestuderen we de Vormen van de
Schepper, de Vormen van schenken, het tegenovergestelde van onze
eigen eigenschappen. Dit is waarom het zesde zintuig ons niet door de
Natuur is geschonken; het is tegengesteld aan ons.
Het bouwen van de intentie voor ieder verlangen dat wij voelen maakt
dat we ons bewust zijn van wie we zijn, wie de Schepper is en of we
gelijk aan hem willen zijn of niet. Alleen als we twee opties voor ons
hebben, kunnen we een echte keus maken. Daarom dwingt de Schepper
ons niet om gelijk aan Hem te zijn – altruïstisch – maar laat ons zien wie
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we zijn, wie Hij is en geeft ons de mogelijkheid onze eigen vrije keus te
maken. Als we eenmaal onze keus hebben gemaakt, worden we de mens
die we willen worden: zoals de Schepper of niet.
Waarom noemen we dan de intentie om te schenken “het zesde
zintuig”? Omdat we met dezelfde intentie als de Schepper, gelijk worden
aan de Schepper. Dit betekent niet alleen dat we dezelfde intentie
hebben, maar omdat we een gelijkheid van vorm met Hem hebben
ontwikkeld, kunnen we zaken zien en waarnemen die we anders niet
zouden en konden waarnemen. We gaan in feite door Zijn ogen zien.
WAAR EEN WEG IS, WAS ER EEN WIL
In het eerste hoofdstuk, stelden we dat het concept van Kli
(instrument/vat) en Ohr (Licht) zonder enige twijfel het meest
belangrijke concept van Kabbalah is. Eigenlijk is van Kli en Ohr, het
eerste het meest belangrijk voor ons, ondanks dat het verkrijgen van de
tweede het uiteindelijke doel is.
Laten we dit met een voorbeeld verduidelijken. In de film, What the Bleep
Do We Know!?, legt Dr. Candace Pert uit dat als een bepaalde Vorm niet
eerst in mij bestaat, ik het buiten mij ook niet zou kunnen zien. Als
voorbeeld gebruikt zij een verhaal over Indianen die aan de kust van de
oceaan stonden en naar de naderende vloot van Columbus keken. Zij
stelt dat men in het algemeen gelooft dat deze Indianen het schip niet
konden zien, ondanks het feit dat ze er duidelijk naar stonden te kijken.
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Dr. Pert legt uit dat de Indianen het schip niet konden zien, omdat zij
nog niet een gelijkwaardig gevormd model van een schip in hun hersens
hadden. Alleen de sjamaan, die nieuwsgierig was naar de vreemde
rimpels die uit het niets leken te komen, ontdekte het schip door zich
voor te stellen wat deze rimpels zou kunnen veroorzaken. Toen hij de
schepen ontdekte, vertelde hij het aan de stamleden, beschreef wat hij
zag en toen konden ook zij de schepen zien.
Kabbalistisch gesproken, is er een innerlijke Kli nodig om een object
buiten te kunnen detecteren. In feite detecteren de Kelim (meervoud van
Kli) niet alleen de realiteit buiten ons, zij creëren het! Dus, de vloot van
Columbus bestond alleen in de geest, in de innerlijke Kelim van de
Indianen die het zagen en er verslag van deden.

Als een boom in een bos omvalt en niemand in de buurt is
om het te horen, maakt het dan nog steeds een geluid?
Deze beroemde Zen koan (een speciaal soort van Zen
raadsel) kan ook in Kabbalistische termen worden uitgelegd: als er
geen Kli is om het geluid van de boom te ontdekken, hoe kunnen we
dan weten of het überhaupt een geluid maakte?
Op gelijke wijze kunnen we de ontdekking van Columbus vanuit een
Zen koan benaderen en ons afvragen: “Heeft Amerika, voordat
Columbus het ontdekte, ooit bestaan?”
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Er is niet zoiets als een buitenwereld. Er zijn verlangens, Kelim die de
buitenwereld creëren volgens hun eigen vorm. Buiten ons is er alleen
Abstracte Vorm, de ongrijpbare en onvoorstelbare Schepper. We
vormen onze wereld door het vormen van onze eigen instrumenten van
waarneming, onze eigen Kelim.
Het zal daarom niet helpen om tot de Schepper te bidden om ons uit
onze ellende te halen of de wereld om ons heen te verbeteren. De wereld
is niet goed noch slecht; het is een weerspiegeling van de staat van onze
eigen Kelim. Als we onze Kelim corrigeren en mooi maken, dan wordt de
wereld ook mooi. De Tikkun is binnenin ons en zo ook de Schepper. Hij
is ons gecorrigeerde zelf.
Het is net als met een nachtuil, de nacht in een donker woud is de tijd
van optimaal zicht. Voor ons, is het een tijd van kille blindheid. Onze
realiteit is niet meer dan een projectie van onze innerlijke Kelim. En wat
wij de “echte wereld” noemen is niet meer dan een reflectie van onze
innerlijke correctie of corruptie. We leven in een imaginaire wereld.
Als we boven deze imaginaire wereld wensen uit te stijgen naar de
werkelijke wereld, naar de juiste perceptie, moeten we ons aanpassen aan
de juiste modellen. Hoe dan ook, alles wat we waarnemen geschiedt
volgens onze innerlijke structuur, volgens de manier waarop we de
modellen in ons hebben opgebouwd. Er valt buiten ons om, niets te
ontdekken, niets om te openbaren anders dan het abstracte Hoogste
Licht, dat op ons inwerkt en nieuwe beelden openbaart, voor zover wij
hier klaar voor zijn.
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Alles dat ons nu nog rest is uit te vinden waar we de gecorrigeerde Kelim
kunnen vinden. Bestaan ze in ons of moeten we ze opbouwen? En als
we ze moeten opbouwen, hoe doen we dat dan? Dit zal het onderwerp
zijn van de volgende gedeeltes.
HET ONTWERP VAN SCHEPPING
Kelim zijn de bouwblokken van de ziel. De verlangens zijn de
bouwmaterialen, de stenen en het hout; en onze intenties zijn onze
gereedschappen, onze schroevendraaiers, boren en hamers.
Maar zoals ook met het bouwen van een huis, dienen we eerst de
blauwdruk te bestuderen voordat het werk kan beginnen. Helaas is de
Schepper, de Architect van de blauwdruk, terughoudend om deze aan
ons te geven. In plaats daarvan wil hij dat wij het Master Plan van onze
zielen onafhankelijk onderzoeken en uitvoeren. Alleen op deze manier
kunnen we ooit Zijn Ontwerp begrijpen en gelijk aan Hem worden.
Om te leren wie Hij is, moeten we aandachtig kijken naar wat Hij doet
en Hem via zijn handelingen leren te begrijpen. Kabbalisten drukken dit
in het kort als volgt uit: ”Door Uw handelingen, zullen wij U kennen”.
Onze verlangens, de ruwe materialen van de ziel, bestaan al. Hij gaf ze
aan ons, wij moeten slechts leren om ze correct te gebruiken en de juiste
intentie erin leggen. Dan zullen onze zielen gecorrigeerd worden.
Maar zoals eerder gezegd, zijn de juiste intenties altruïstische intenties.
Met andere woorden, we moeten willen dat onze verlangens ten dienste
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van anderen worden gesteld, niet voor onszelf, omdat wij allen deel uit
maken van de ziel van Adam ha Rishon. Of we het nu leuk vinden of niet,
het schaden van anderen keert zich tegen ons, net zoals een boemerang,
met even veel kracht, terugkeert naar zijn werper.
Laten we even kort samenvatten. Een gecorrigeerde Kli is een verlangen
dat gebruikt wordt met altruïstische bedoelingen. En omgekeerd, een
corrupte Kli is een verlangen met egoïstische doelstellingen. Door een Kli
altruïstisch te gebruiken, gebruiken we een verlangen op dezelfde manier
zoals de Schepper dat doet en zodoende worden we gelijkwaardig aan
Hem, ten minste voor dat specifieke verlangen. Dit is hoe we Zijn
Ontwerp bestuderen.
Dus het enige probleem is om de intenties te veranderen waarmee we
onze verlangens gebruiken. Maar om dat te laten gebeuren, moeten we
op zijn minst één andere manier zien, waarop we onze verlangens
kunnen gebruiken. We hebben een voorbeeld nodig over hoe andere
intenties er uitzien of hoe ze voelen. Op die manier kunnen we in ieder
geval een besluit maken of we het willen of niet. Als we geen enkele
andere manier zien om onze verlangens te gebruiken, dan zijn we
gevangen in de manieren die we al hebben. Hoe kunnen we in een
zodanige staat andere intenties vinden? Is dit een val of missen we iets?
Kabbalisten leggen ons uit dat we niets missen. Het is een val, maar niet
met dodelijke afloop. Als we het pad van onze Reshimot volgen, dan zal
een voorbeeld van een andere intentie vanzelf volgen. Laten we eerst
eens kijken wat Reshimot zijn, en hoe ze ons helpen uit die val te komen.
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RESHIMOT – TERUG NAAR DE TOEKOMST
Reshimot – ruwweg gezegd – zijn opnames, herinneringen van onze
vorige staat. Iedere Reshimo (enkelvoud voor Reshimot) die een ziel opdoet
op zijn spirituele pad wordt verzameld in een speciale “geheugen bank”.
Als we op de spirituele ladder omhoog willen gaan, dan omvatten deze
Reshimot ons pad. Zij komen één voor één naar boven en we beleven ze
opnieuw. Hoe sneller wij deze Reshimot herbeleven, hoe sneller wij ze
uitputten en naar de volgende in lijn bewegen, die altijd hoger op de
ladder is.
We kunnen de volgorde van de Reshimot niet veranderen. Die is al
bepaald op onze weg naar beneden. Maar we kunnen en moeten
besluiten wat we met iedere Reshimo gaan doen. Als we passief zijn en
eenvoudig wachten tot ze voorbij komen, zal het een lange tijd duren
voordat we ze echt ervaren en voordat dat gebeurt, kunnen ze ons veel
pijn veroorzaken. Dit is waarom de passieve benadering ook wel “het
pad van pijn” wordt genoemd.
Aan de andere kant, kunnen we een actieve benadering hanteren door
ons tot iedere Reshimo te verhouden als tot “een nieuwe dag op school”,
in een poging te zien wat de Schepper ons probeert te leren. Als we
eenvoudig onthouden dat deze wereld het resultaat is van spirituele
gebeurtenissen, is dit voldoende om het passeren van de Reshimot
aanzienlijk te versnellen. Deze actieve benadering wordt “het pad van
Licht” genoemd, omdat onze inspanning ons met de Schepper verbindt,
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Het verbindt ons met het Licht, in plaats van met onze huidige staat,
zoals met de passieve houding.
Eigenlijk hoeven onze inspanningen niet te slagen; de inspanning zelf is
voldoende. Door het vergroten van onze verlangens om gelijk aan de
Schepper te zijn (altruïstisch), verbinden wij ons met een hogere, meer
spirituele staat.
Het proces van spirituele groei lijkt erg op de manier waarop kinderen
leren; het is in feite een proces van imiteren. Door volwassenen te
imiteren, zelfs als ze niet weten wat ze doen, roept de constante
nabootsing in kinderen het verlangen om te leren op.
Een noot: Wat hun groei stimuleert is niet wat ze weten, maar het
simpele feit dat ze willen weten. Het verlangen om te weten is genoeg
om in hen de volgende Reshimo op te wekken, die, waarin het weten al is
vervat.
Laten we het eens vanuit een andere hoek bekijken: om te beginnen, het
feit dat ze wilden weten was niet omdat het hun eigen keus was, maar
omdat de aanwezige Reshimo zichzelf had uitgeput, waardoor de
volgende Reshimo in lijn zichzelf bekend “wil” maken. Daarom moest de
Reshimo, om een kind het te laten ontdekken, in het kind een verlangen
opwekken om het te weten.
Dit is precies hoe de spirituele Reshimot op ons inwerken. We leren in
feite niets nieuws in deze wereld of in de spirituele wereld; we klimmen
simpelweg terug naar de toekomst.
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Als we meer gevend willen zijn, zoals de Schepper, zouden we onszelf
constant moeten onderzoeken en kijken of we in de beschrijving passen
die wij als spiritueel (altruïstisch) beschouwen. Op deze manier, zal ons
verlangen om altruïstisch te zijn, ons helpen om een nauwkeurig,
gedetailleerd beeld te krijgen van onszelf in vergelijking met de
Schepper.
Als we niet egoïstisch willen zijn, zullen onze verlangens de Reshimot
opwekken, die ons zullen tonen wat meer altruïstisch zijn, betekent.
Iedere keer als we besluiten dat we een of ander verlangen niet op een
egoïstische wijze willen gebruiken, wordt de Reshimo van die staat
beschouwd zijn taak te hebben volbracht en schuift het op om ruimte te
maken voor de volgende. Dit is de enige correctie die we moeten maken.
Kabbalist Yehuda Ashlag beschrijft dit principe met deze woorden:
“….Door het kwaad (egoïsme) oprecht te haten wordt het
gecorrigeerd.”
En dan legt hij uit:” …als twee mensen tot de realisatie komen dat een
ieder haat wat zijn vriend haat en van datgene en diegene houdt waar
zijn vriend van houdt, dan komen zij in eeuwige verbinding; een
steunpilaar die nooit zal vallen. En, omdat de Schepper van schenken
houdt, moeten de andere lagere zich ook aanpassen om alleen maar te
willen schenken. De Schepper heeft er ook een hekel aan om een
ontvanger te zijn. Hij is een compleet geheel en heeft niets nodig. Dus
moet ook de mens een hekel krijgen aan de manier waarop hij alleen
voor zichzelf wil ontvangen. Uit al het voorgaande volgt dat men de
wens te ontvangen verbitterd dient af te wijzen, want alle vernielingen in
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de wereld komen alleen maar voort uit de wens te ontvangen. Door de
weerzin zal men het corrigeren.”
Dus door het eenvoudig te willen, wekken we de Reshimot op van meer
altruïstische verlangens, die al in ons bestaan uit de tijd dat we met elkaar
verbonden waren in de ziel, van Adam ha Rishon. Deze Reshimot
corrigeren ons en maken ons meer gelijkwaardig aan onze Schepper.
Daarom is het verlangen (de Kli) zowel de stuwkracht van de
verandering, zoals besproken in Hoofdstuk Eén, als het middel voor
correctie. We hoeven niet onze verlangens te onderdrukken, maar
slechts te leren hoe er productief mee om te gaan omwille van onszelf en
alle anderen.

IN EEN NOTENDOP
Voor een juiste waarneming, moeten we ons tot drie grenzen beperken:
1.

Er zijn vier categorieën binnen de Waarneming: a) Materie; b)
Vorm in Materie; c) Abstracte Vorm; en d) Essentie. We
kunnen alleen de eerste twee categorieën waarnemen.

2.

Alle waarnemingen geschieden in mijn ziel. Mijn ziel is mijn
wereld en de wereld buiten mij is zo abstract dat ik niet eens
met zekerheid kan zeggen of het bestaat of niet.

3.

Wat ik waarneem is van mij alleen; Ik kan het aan niemand
doorgeven. Ik kan anderen over mijn ervaring vertellen, maar
zodra zij het zelf ervaren, dan zullen ze het zeker op hun eigen
manier waarnemen.
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Als ik iets waarneem, dan meet ik het en bepaal aan de hand van de
kwaliteit van mijn innerlijke meetinstrumenten wat het is. Als mijn
instrumenten gebrekkig zijn, zal dat ook gelden voor mijn metingen; dus
zal mijn beeld van de wereld verstoord en incompleet zijn.
Op dit moment meten we de wereld met vijf zintuigen. Maar we hebben
zes zintuigen nodig om het correct te meten. Dit is waarom we niet in
staat zijn onze wereld, op een productieve en vreugdevolle wijze voor
iedereen, te besturen.
In feite is het zesde zintuig geen fysiek zintuig, maar een intentie. Het
heeft betrekking op de manier waarop we onze verlangens gebruiken.
Als we ze gebruiken met het doel te geven in plaats van te ontvangen,
met andere woorden als we ze in plaats van egoïstisch altruïstisch
gebruiken, zullen we een totaal nieuwe wereld waarnemen. Dit is
waarom de nieuwe intentie het “zesde zintuig” genoemd wordt.
Het plaatsen van de altruïstische intentie boven onze verlangens maakt
ze gelijk aan die van de Schepper. Deze gelijkheid heet “gelijkheid van
vorm” met de Schepper. Waarbij het zijn eigenaar dezelfde waarneming
en kennis als die van de Schepper, schenkt. Dit is dus waarom het alleen
met het zesde zintuig (de intentie te schenken) mogelijk is, om werkelijk
te weten hoe we ons in deze wereld moeten gedragen.
Als er een nieuw verlangen zich aandient, is het eigenlijk niet nieuw. Het
is een verlangen dat al in ons aanwezig is, waarvan de herinnering in de
geheugenbank van onze zielen was opgeslagen – de Reshimot. De keten
van Reshimot leidt rechtstreeks naar de top van de ladder – het Ontwerp
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van de Schepping - en hoe sneller we hem beklimmen, hoe sneller en
plezieriger we onze bestemming zullen bereiken.
De Reshimot verschijnen één voor één, met een snelheid die wij met ons
verlangen bepalen. Op die manier bestijgen wij de spirituele wereld, de
moederschoot van de Reshimot. Als we iedere Reshimo proberen te
doorgronden en er van willen leren, raakt deze sneller uitgeput en zal er
een staat van begrip, die er al is, ontstaan. Als we een Reshimo bevatten,
dient de volgende Reshimo van de reeks zich aan, totdat alle Reshimot
doorgedrongen en bestudeerd zijn en wij het einde van onze correctie
bereikt hebben.
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6
DE (SMALLE) WEG NAAR DE VRIJHEID
Het komt misschien als een verrassing, maar je weet al aardig wat van
Kabbalah af. Blader terug en laten we het samenvatten. Je weet dat
Kabbalah ongeveer 5.000 jaren geleden in Mesopotamië (het huidig Irak)
begon. Het werd ontdekt toen mensen op zoek gingen naar het doel van
hun leven. Die mensen ontdekten de reden waarom wij allen geboren
zijn en dat is het verwerven van het ultieme genoegen, gelijk te worden
aan de Schepper. Toen zij dit ontdekten, richtten zij studiegroepen op en
begonnen het woord te verspreiden.
Deze eerste Kabbalisten vertelden ons dat alles waar we uit bestaan een
wens te ontvangen is. Deze splitsten zij op in vijf niveaus – het
levenloze, vegetatieve, dierlijke, sprekende, en spirituele. De wens te
ontvangen is erg belangrijk omdat het de stuwkracht is achter alles wat
we in deze wereld doen. Met andere woorden, we zijn altijd aan het
proberen om genot te ontvangen en hoe meer we hebben, hoe meer we
willen. Als resultaat, zijn we constant in ontwikkeling en verandering.
Later, leerden we dat de Schepping in een proces van vier fasen werd
uitgevoerd, waarvan de Oorsprong synoniem is aan het Licht en de
Schepper de wens te ontvangen schiep. De wens te ontvangen wilde
geven, besloot dus te ontvangen op een manier van geven en wilde
uiteindelijk nogmaals ontvangen. Maar deze keer wilde het de kennis
ontvangen om de Schepper, de Gever, te zijn.
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Na de vier fasen, werd de wens te ontvangen verdeeld in vijf werelden
en een ziel, genaamd Adam ha Rishon. Adam ha Rishon viel uiteen en
verscheen in onze wereld. Met andere woorden, zijn we eigenlijk
allemaal één ziel, en in die zin zijn wij verbonden en afhankelijk van
elkaar zoals cellen in een lichaam. Maar toen de wens te ontvangen
groeide, werden we ego-centrischer en konden niet meer voelen dat we
één waren. In plaats daarvan voelen we vandaag de dag onszelf nog maar
en zelfs wanneer we ons met een ander verbinden, dan doen we dat
alleen maar om via hen plezier te ontvangen.
Deze egoïstische staat wordt “de gebroken ziel van Adam ha Rishon“
genoemd en het is onze taak, als delen van die ziel, om deze te
corrigeren. Eigenlijk hoeven we het niet te corrigeren, maar we moeten
er van bewust zijn dat we geen plezier kunnen voelen in onze huidige
staat door de wet van de wens te ontvangen: “Als ik heb wat ik wil, wil ik
het niet meer” Als we dat beseffen, gaan we een manier zoeken om uit
de val van deze wet te komen, de val van het egoïsme.
Het zoeken naar bevrijding van het ego leidt tot het ontstaan van het
“punt in het hart” het verlangen naar spiritualiteit. Het “punt in het hart”
is zoals ieder verlangen; het neemt toe en het neemt af onder de invloed
van de omgeving. Dus als we ons verlangen naar spiritualiteit willen laten
groeien, dan moeten we een omgeving creëren die spiritualiteit
ondersteunt. Dit laatste (maar belangrijkste) hoofdstuk uit ons boek zal
bespreken wat er gedaan moet worden om een spiritueel ondersteunende
omgeving te creëren op persoonlijk, sociaal en internationaal niveau.
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DE DUISTERNIS VOOR ZONSOPGANG
De donkerste periode in de nacht is vlak voor zonsopgang.
Vergelijkbaar, zeiden de schrijvers van Het Boek van Zohar, bijna 2.000
jaar geleden, dat de donkerste periode van de mensheid vlak voor zijn
spirituele ontwaking zal aanbreken. Al eeuwenlang, beginnend met de
Ari, schrijver van de Boom des Leven uit de 16e eeuw, schreven
Kabbalisten dat de tijd waaraan De Zohar refereert, het einde van de 20ste
eeuw zou zijn. Zij noemden het de laatste generatie.
Zij bedoelden niet dat we allen vernietigd zouden worden in een of
ander

apocalyptisch,

spectaculair

gebeuren.

In

Kabbalah,

vertegenwoordigt een generatie een spirituele staat. De laatste generatie
is de laatste en hoogste staat die bereikt kan worden. Kabbalisten vertelden
dat de tijd waarin wij leven – het begin van de 21ste eeuw – we getuigen
zouden kunnen zijn van de generatie van de spirituele groei.
Maar deze Kabbalisten vertelden ook dat om deze verandering te laten
gebeuren, we onze geleidelijke ontwikkeling tot dusver op deze manier
niet kunnen voortzetten. Ze vertelden dat nu, indien we willen groeien,
een bewuste, vrije keus vereist is.
Zoals met ieder begin of geboorte, is het ontstaan van de laatste
generatie, de generatie van de vrije keuze, geen eenvoudig proces. Tot nu
toe, hebben we ons in onze lagere verlangens ontwikkeld - van het
levenloze tot en met het sprekende niveau – het spirituele niveau buiten
beschouwing latend. Maar nu komen de spirituele Reshimot (of, als je wilt,
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spirituele genen) in miljoenen mensen naar boven en vereisen hun
verwerkelijking in het echte leven.
Als deze Reshimot voor het eerst in ons opkomen, hebben we nog steeds
niet de juiste middelen om ermee om te gaan. Zij zijn als een gehele
nieuwe technologie waarmee we nog moeten leren omgaan. Dus, terwijl
we aan het leren zijn, proberen we ons de nieuwe Reshimot te realiseren
door middel van onze oude denkpatronen. Deze patronen hielpen ons
namelijk om de Reshimot van het lagere niveau te realiseren. Maar deze
patronen zijn niet toereikend om met de nieuwe Reshimot om te gaan en
falen dus in hun taak en laten ons leeg en gefrustreerd achter.
Als deze Reshimot in een individu opkomen, komen er frustraties, dan
depressie, totdat hij of zij leert hoe zich tot deze nieuwe verlangens te
verhouden. Dit gebeurt normaliter door het toepassen van de wijsheid
van Kabbalah, die van origine is ontworpen om met spirituele Reshimot
om te gaan, zoals we dat in Hoofdstuk Eén hebben beschreven.
Echter als we de oplossing niet kunnen vinden, zal het individu zich
wellicht overgeven aan werkverslaving, verschillende verslavingen en
andere pogingen het probleem van de nieuwe verlangens te
onderdrukken, in een poging niet met de ondragelijke pijn te hoeven
omgaan.
Op een persoonlijk niveau is een dergelijke staat zeer zorgwekkend maar
het veroorzaakt geen probleem dat serieus genoeg is om de sociale
structuur te ontregelen. Echter, als deze spirituele Reshimot in vele
miljoenen mensen op ongeveer dezelfde tijd opkomen en zeker als dat
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gelijktijdig in veel landen gebeurt, dan heb je te maken met een globale
crisis. En een globale crisis roept om een globale aanpak.
Het is duidelijk dat de mens van vandaag in een globale crisis verkeert.
Depressies verschijnen in de Verenigde Staten in ongekende veelheden,
maar het plaatje is al niet beter in andere ontwikkelde landen. In 2001,
rapporteerde de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) dat depressie
in de VS. en ook wereldwijd de hoofdoorzaak is van ziekteverzuim.
Een ander groot probleem in onze moderne maatschappij is de
alarmerende groei van drugsmisbruik. Het is niet zo dat drugs nooit
eerder zijn gebruikt, maar in het verleden werden ze hoofdzakelijk voor
medicijnen en rituelen gebruikt, terwijl ze tegenwoordig op vroegere
leeftijd worden gebruikt, hoofdzakelijk om het gevoel van leegte te
verzachten, die zoveel jonge mensen voelen. Omdat depressie zich
uitbreidt, gebeurt hetzelfde met drugsgebruik en aan drugs gerelateerde
misdaden.
Een ander facet van de crisis is de familie eenheid. De familie band
stond ooit garant voor stabiliteit, warmte en geborgenheid, maar dat is
voorbij. Volgens het Nationale Centrum voor Gezondheids Statistieken,
gaat, van iedere twee echtparen die trouwen, er een scheiden en deze
getallen vertonen gelijkenis met de hele Westerse wereld.
Daar komt bij dat het niet meer slechts een zaak is waarin echtparen pas
na een grote crisis of een persoonlijke inzinking tot een echtscheiding
komen. Tegenwoordig, kunnen zelfs paren in hun vijftiger en zestiger
jaren geen reden meer vinden om nog bij elkaar te blijven, als de
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kinderen eenmaal zijn vertrokken. Omdat hun inkomens verzekerd zijn,
zijn ze zelfs op hoge leeftijd niet bang om een nieuwe bladzijde in hun
leven om te slaan. Iets wat een tijd geleden als onacceptabel beschouwd
werd. We hebben er zelfs een vernuftige naam aan gegeven: het “lege
nestsyndroom.” Waar het echter op neer komt is dat mensen scheiden
nadat de kinderen het huis hebben verlaten, omdat er niets meer is dat
de ouders bij elkaar houdt, want er is eenvoudigweg geen liefde tussen
hen.
En dit is de werkelijke leegte: de afwezigheid van liefde. Als we ons nog
herinneren dat we allemaal zijn geschapen als egoïsten door een kracht
die wenst te geven, dan hebben we misschien nog een geringe kans. Dan
weten we op zijn minst waar we voor een oplossing moeten zoeken.
Maar de crisis is uniek, niet alleen in zijn universaliteit maar in zijn
diversiteit, waardoor het nog veel omvattender en moeilijker is om aan te
pakken. De crisis doet zich voor op bijna ieder gebied van menselijke
betrokkenheid – persoonlijk, sociaal, internationaal, in wetenschap,
medicijnen en in het klimaat. Zo was tot een paar jaar geleden
bijvoorbeeld “het weer” een veilig toevluchtsoord als men over andere
onderwerpen verder niets te melden had. Vandaag, echter, wordt van
ons allen verwacht een klimaat expert te zijn. De populaire onderwerpen
zijn tegenwoordig de klimaatverandering, globale opwarming, het
stijgende zeepeil en de start van een nieuw orkaan seizoen.
“De Grote Ontdooiing” is hoe Geoffry Lean van The Independent met
ironie de staat van de planeet beschreef in een online artikel gepubliceerd
op 20 november 2005. Hier is de titel van Leans artikel: “De Grote
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Ontdooiing: Globale Ramp Zal Volgen Als de IJskorst van Groenland
Smelt.” Met de subtitel: “Nu zeggen wetenschappers dat het veel sneller
verdwijnt dan zij hadden verwacht.”
En het weer is niet de enige ramp die schuilgaat achter de horizon. De
uitgave van 22 juni 2006 van een Natuurtijdschrift publiceerde een
onderzoek van een Universiteit in Californië waarin gesteld werd dat de
San Andreas Breuk al over tijd is voor de “big one”. Volgens Yuri Fialko
van het Scripps Instituut van Oceanografie aan de Universiteit van
Californië, “de breuk is een gigantisch seismisch gevaar en kondigt weer
een nieuwe grote aardbeving aan.”
En natuurlijk, als we de stormen hebben overleefd, de aardbevingen en
de stijgende zeespiegel, dan is er altijd een Bin Laden in de buurt om ons
te herinneren aan het feit dat onze levens aanzienlijk korter gemaakt
kunnen worden dan we hadden voorzien.
En als we alles gehad hebben, zijn er gezondheidsproblemen die onze
aandacht opeisen: AIDS, vogel ziekte, gekkekoeienziekte en natuurlijk de
oude bekenden: kanker, hart en vaat ziekten en diabetes. Zo is er nog
veel meer dat we hier kunnen noemen, maar je zult het inmiddels wel
door hebben. Ook al zijn sommige van deze gezondheidsproblemen niet
nieuw, worden ze toch genoemd omdat ze zich snel over de planeet
uitbreiden.
Conclusie: Een oud Chinees gezegde luidt dat als je iemand wilt
vervloeken, zeg dan, “Dat je in interessante tijden mag leven.” Onze tijd
is zeker interessant, maar het is geen vloek. Het is zoals Het Boek van
132

Zohar beloofde – de duisternis voor zonsopgang. Welnu, laten we eens
kijken of er een oplossing is.
EEN

STOUTMOEDIGE

NIEUWE

WERELD

IN

VIER

STAPPEN
Er zijn slechts vier stappen nodig om de wereld te verbeteren:
1.

De crisis erkennen;

2.

Ontdekken waarom het bestaat;

3.

De beste oplossing vaststellen;

4.

Een plan ontwerpen om de crisis op te lossen.

Laten we ze een voor een nader bekijken:

1. De crisis erkennen
Er zijn verschillende redenen waarom velen onder ons er nog steeds niet
van bewust zijn dat er een crisis bestaat. Regeringen en internationale cooperaties zouden de eersten moeten zijn om het probleem aan te
pakken, maar tegenstrijdige belangen verhinderen ze samen te werken
ten einde de crisis effectief te bestrijden. Daar komt bij dat velen van ons
nog steeds niet het gevoel hebben dat het probleem ons persoonlijk
bedreigt en daarom onderdrukken we, voor het nog zwaarder wordt, de
dringende noodzaak ermee om te gaan.
Het grootste probleem is dat we geen herinnering hebben aan een
zodanig onzekere toestand in het verleden. Om deze reden kunnen we
onze situatie niet goed beoordelen. Dit wil niet zeggen dat rampen nooit
voorkwamen, maar onze tijd is uniek in de zin dat het nu op alle fronten
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plaatsvindt, gelijktijdig – in ieder aspect van het menselijk bestaan, over
de gehele wereld.

2. Ontdekken waarom het bestaat
Een crisis ontstaat als er een botsing tussen twee elementen optreedt en
het superieure element zijn wil oplegt, aan het inferieure. De Menselijke
natuur ofwel egoïsme, is aan het ontdekken hoe tegenstrijdig het is aan
de Natuur, of aan altruïsme. Dit is waarom veel mensen zich ontregeld,
gedeprimeerd, onzeker en gefrustreerd voelen.
In het kort, de crisis gebeurt in werkelijkheid niet buiten ons. Ook al lijkt
het zeker fysieke ruimte in te nemen, gebeurt het binnen ons in. De
crisis is de strijd der titanen tussen goed (altruïsme) en het kwaad
(egoïsme). Hoe triest is het dat we de slechterik moeten spelen in de
echte reality show. Maar verlies de hoop niet – zoals in alle
voorstellingen, wacht er een gelukkig einde.

3. De beste oplossing vaststellen
Hoe meer we de onderliggende reden van de crisis onderkennen,
namelijk ons egoïsme, des te meer zullen wij begrijpen wat er in ons en
onze maatschappij moet veranderen. Door dit te doen, zullen we in staat
zijn de crisis in te dammen en de samenleving en ecologie een positieve
en constructieve richting te geven. We zullen nog meer over zulke
veranderingen praten tijdens de verkenning van het concept van vrijheid
van keuze.

4. Een plan uitwerken om de crisis op te lossen
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Zodra we de eerste drie stappen van het plan hebben afgerond, kunnen
we het in grotere details uiteenzetten. Maar zelfs het beste plan kan niet
slagen

zonder

de

actieve

ondersteuning

van

toonaangevende,

internationaal erkende organisaties. Daarom moet het plan een breed
draagvlak hebben met zowel internationale steun van wetenschappers,
geleerden, politici en de Verenigde Naties, als de media en sociale
organisaties.
Omdat we eigenlijk van het ene niveau naar het ander niveau van
verlangen groeien, is alles wat nu gebeurt voor de eerste keer op het
spirituele niveau van verlangen gebeurd. Maar als we er aan denken dat
we op dit niveau zijn, dan kunnen we de kennis van hen die al met
spiritualiteit verbonden zijn, op dezelfde manier gebruiken waarop we
onze huidige wetenschappelijke kennis gebruiken.
Kabbalisten, die de spirituele werelden – de oorsprong van onze wereld
– al bereikt hebben, zien de Reshimot (spirituele oorsprong) als oorzaak
van deze toestand en kunnen ons vanuit hun bron in de spirituele
wereld, uit onze huidige problemen leiden. Op deze manier kunnen we
de crisis snel en gemakkelijk oplossen omdat we zullen begrijpen
waarom dingen gebeuren en wat ermee gedaan moet worden. Denk er
op deze manier aan: als er mensen waren die de loterij van morgen
konden voorspellen, zou je ze dan niet aan jouw kant willen hebben als
je jouw nummers kiest?
Er is hier geen magie, alleen kennis van de regels van het spel in de
spirituele wereld. Door de ogen van een Kabbalist, is er geen crisis, we
zijn slechts een beetje gedesoriënteerd en zijn als zodanig steeds op de
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verkeerde nummers aan het inzetten. Als we onze richting vinden, zal
het oplossen van de (niet bestaande) crisis een fluitje van een cent zijn.
En zo ook het winnen van de loterij. Het mooie van Kabbalistische
kennis is dat er geen auteursrechten zijn; het behoort aan iedereen.

KEN JE GRENZEN
Een oud gebed
Heer, geef me de kracht te veranderen wat ik kan veranderen, de
moed om te accepteren wat ik niet kan veranderen en de wijsheid om
ze te onderscheiden.
In onze eigen ogen, zijn we unieke en onafhankelijk opererende
individuen. Dit is een constante eigenschap voor alle mensen. Denk aan
de eeuwen van oorlogen waar de mensheid doorheen is gegaan, om
uiteindelijk de beperkte persoonlijke vrijheid waarin we vandaag leven, te
bemachtigen.
Maar we zijn niet de enigen die lijden als onze vrijheid wordt afgenomen.
Geen enkel wezen laat zich zonder strijd zijn vrijheid afnemen. Het is
een aangeboren, natuurlijke eigenschap zich tegen iedere vorm van
onderwerping te verzetten. Toch, zelfs als we begrijpen dat alle wezens
hun vrijheid verdienen, geeft het geen garantie dat we begrijpen wat vrij
zijn werkelijk betekent, of dat, en hoe, het verbonden is met het proces
tot correctie van het egoïsme der mensheid.
Als we onszelf eerlijk de vraag stellen over de betekenis van vrijheid, dan
zullen we als we uitgevraagd zijn, waarschijnlijk ontdekken dat er nog erg
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weinig van onze huidige gedachten hierover standhouden. Dus voordat
we over vrijheid kunnen praten, moeten we eerst weten wat het werkelijk
betekent om vrij te zijn.
Om te zien of we begrijpen wat vrijheid is, moeten we bij onszelf te rade
gaan of we tot zelfs één spontane en vrijwillige daad in staat zijn. Omdat
onze wens te ontvangen steeds groeit, zijn we altijd gedwongen betere en
meer bevredigende manieren van leven te vinden. Omdat we in een
rattenrace gevangen zijn, hebben we geen keus in de zaak.
Aan de andere kant, als onze wens te ontvangen de oorzaak is van al
deze ellende, is er misschien een manier om dit onder controle te krijgen.
Als we dit zouden kunnen, dan konden we misschien de hele race
onderzoeken. Anders, lijkt het spel zonder deze besturing, al verloren
voordat het gespeeld wordt.
En als wij de verliezers zijn, wie is dan de winnaar? Met wie (of wat) zijn
we in de competitie? We behandelen onze zaken alsof de gebeurtenissen
afhankelijk zijn van onze beslissingen. Maar doen ze dat ook echt? Zou
het niet beter zijn niet langer meer te proberen ons leven te veranderen
en gewoon met de stroom mee te gaan?
Aan de ene kant hebben we net gezegd dat de Natuur zich verzet tegen
iedere vorm van onderdrukking. Maar aan de andere kant, toont de
Natuur ons niet aan, welke, als er al een van onze handeling vrij zijn, en
waar we door een onzichtbare Poppenspeler aan het lijntje worden
gehouden in de veronderstelling dat we vrij zijn.
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Zelfs als de Natuur volgens een Master Plan werkt, zouden deze vragen
en onzekerheden dan deel van de opzet zijn? Wellicht is er een
verborgen reden waardoor we ons verloren en verward voelen.
Misschien zijn verwarring en desillusies de manier van de Poppenspeler
om ons te zeggen, “Hé, kijk eens opnieuw naar waar jullie allen
heengaan, want als je Mij zoekt, dan ben je in de verkeerde richting aan
het zoeken.”
Weinigen zullen toegeven dat we, inderdaad, gedesoriënteerd zijn.
Echter, om onze richting te bepalen, moeten we weten waar we met
zoeken moeten beginnen. Dit kan ons jaren van vergeefse pogingen
besparen. Het eerste dat we moeten bepalen is waar we een vrije en
onafhankelijke keus hebben en waar niet. Als we dat eenmaal weten, dan
weten we waarop we onze krachten moeten concentreren.
DE KETENS VAN HET LEVEN
Alles in de Natuur luistert maar naar één wet: “De Wet van Genot en
Pijn.” Als de wens om genot te ontvangen de enige inhoud van onze
Schepping is, dan is er slechts één gedragsregel nodig: het aantrekken
van genot en het afstoten van pijn.
Wij mensen zijn geen uitzondering op deze regel. We volgen een
vastgesteld ontwerp, dat ons in iedere zet dicteert: we willen het meeste
ontvangen en het minste werken. En indien mogelijk, willen we het ook
helemaal gratis! Daarom zullen we in alles wat we doen, ook als we ons
er niet van bewust zijn, altijd proberen het genot te kiezen en pijn te
vermijden.
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Zelfs als het lijkt alsof we ons opofferen, dan ontvangen we in
werkelijkheid meer genot van de ‘opoffering’ dan van iedere andere optie
waar we op dat moment aan kunnen denken. De reden waarom we
onszelf bedriegen door te denken dat we altruïstische motieven hebben,
is omdat we het leuker vinden onszelf te bedriegen dan dat we onszelf
de waarheid vertellen. Zoals Agnes Repplier het eens stelde, “Er zijn
geen naaktheden zo bezwaarlijk als de naakte waarheid.”
In Hoofdstuk Drie zeiden we dat Fase Twee geeft, terwijl het in
werkelijkheid door dezelfde wens te ontvangen wordt gedreven als in
Fase Eén. Dit is de bron van iedere “altruïstische” daad, die we aan
elkaar onderling “schenken”.
We zien dat alles wat we doen volgens een “berekening van
winstgevendheid” gaat. Bijvoorbeeld, ik bereken de prijs van een stuk
handelswaar in vergelijking met het verwachte voordeel, dat ik ervan
krijg. Als ik denk dat het genot (of gemis aan pijn) van het bezitten van
de handelswaar groter is dan de prijs die ik moet betalen, dan zal ik mijn
“innerlijke handelaar” vertellen: “Koop! Koop! Koop!” waarbij ik alle
lichten van mijn AEX paneel op groen zet.
We kunnen onze prioriteiten veranderen en ons verschillende normen
en waarden van goed en slecht eigen maken en zelfs onszelf “trainen”
om onbevreesd te worden. Bovendien kunnen we in onze ogen een doel
zo belangrijk maken dat iedere ontbering op de weg om dit te bereiken
van geen enkele betekenis is ofwel onbeduidend wordt.
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Als ik, bijvoorbeeld, een sociale status wil met goede salariscondities
passend bij een beroemde arts, dan zal ik jaren zwoegen, zweten en
ploeteren in een medische school en dan nog eens vele jaren met
slaaptekort als stagiaire doorbrengen, hopend dat het zich ooit in roem
en rijkdom zal uitkeren.
Soms is de berekening van directe pijn voor toekomstige winst zo
natuurlijk, dat we niet eens beseffen dat we het doen. Bijvoorbeeld, als ik
vreselijk ziek word en ontdek dat alleen een bepaalde chirurgische
ingreep mijn leven zou kunnen redden, zou ik de operatie graag willen
hebben. Want het feit dat de operatie op zich zeer onplezierig zou
kunnen zijn en zo zijn eigen risico’s met zich mee brengt, is niets zo
bedreigend als mijn ziekte zelf. In sommige gevallen zou ik zelfs grote
sommen geld betalen om de hele beproeving te mogen doorstaan.
DE SAMENLEVING VERANDEREN OM MEZELF TE
VERANDEREN
De Natuur heeft ons niet alleen “veroordeeld” tot een constante
ontsnapping van het lijden en een voortdurende zoektocht naar genot,
het heeft ons ook onthouden van de mogelijkheid te kunnen bepalen
welk plezier we willen. Met andere woorden, hebben we geen invloed op
wat we willen. Verlangens komen in ons op zonder enige waarschuwing
vooraf en zonder onze mening in deze te vragen.
Echter, de Natuur heeft niet alleen onze verlangens geschapen, het heeft
ons ook een manier verschaft om ze te beïnvloeden. Als we ons
herinneren dat we allen deel uitmaken van dezelfde ziel, die van Adam ha
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Rishon, dan zal het eenvoudig zijn om te zien dat de manier waarop we
onze eigen verlangens kunnen beïnvloeden, door middel van
beïnvloeding van de gehele ziel gaat, hiermee doelend op de mensheid of
tenminste een groot deel daarvan.
Laten we er op de volgende manier naar kijken: als één enkele cel naar
links wil, maar de rest van het lichaam wil naar rechts, dan zal de cel ook
naar rechts moeten. Dat wil zeggen, tenzij hij het hele lichaam overtuigt,
ofwel een overgrote meerderheid van de cellen, of de “regering” van het
lichaam, dat het beter is om naar links te gaan.
Dus, ook al kunnen we onze verlangens niet beïnvloeden, de
samenleving kan dat wel en oefent die invloed ook uit. Omdat we de
keuze van onze samenleving kunnen beïnvloeden, kunnen we die
samenleving kiezen waarvan wij denken dat het de juiste invloed op ons
zal hebben. Simpel gezegd, we kunnen sociale invloeden gebruiken om
onze eigen verlangens te beïnvloeden. Door onze verlangens te
beïnvloeden, beïnvloeden we onze gedachten en uiteindelijk onze daden.
Het Boek van Zohar, heeft bijna twee duizend jaar geleden, het belang van
de samenleving al beschreven. Maar vanaf de 20e eeuw, toen het
duidelijk werd dat we voor overleving afhankelijk van elkaar zijn, is het
op effectieve wijze benutten van onze sociale afhankelijkheid van
cruciaal belang voor spirituele vooruitgang. Het overheersende belang
van de samenleving is een boodschap van Kabbalist Yehuda Ashlag die
hij in zijn vele essays overduidelijk benadrukt. Als wij zijn denkwijze
volgen dan zullen we begrijpen waarom.
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Ashlag stelt dat een ieder zijn grootste wens of men het toegeeft of niet,
is door anderen aardig gevonden te worden en hun goedkeuring voor
zich te winnen. Het geeft ons niet alleen een gevoel van vertrouwen,
maar bevestigt ook ons meest kostbare bezit – ons ego. Zonder de
goedkeuring van de maatschappij, voelen we ons in ons bestaan
genegeerd en geen enkel ego kan ontkenning verdragen. Dit is waarom
sommige mensen vaak tot extremen overgaan om andermans aandacht
te winnen.
En omdat onze grootste wens is de goedkeuring van de samenleving te
winnen, zijn we gedwongen ons aan te passen aan (en aannemen van) de
wetten van onze omgeving. Deze wetten bepalen niet alleen ons gedrag,
maar zijn bepalend voor onze houding en ons handelen in alles wat we
doen en denken.
Deze situatie maakt het ons onmogelijk ook maar iets te kiezen – van de
manier waarop we leven, tot onze interesses, tot de wijze waarop we
onze vrije tijd besteden en zelfs over het voedsel dat we eten en de
kleren die we dragen. Zelfs als we ons dwars van de mode kleden of
ongeacht hoe we het doen, dan nog steeds ontrekken we ons (doen
althans een poging daartoe) aan een zekere sociale gedragsregel waarvan
we besloten hebben deze te negeren. Met andere woorden, als de mode
die wij willen negeren, niet had bestaan, dan hadden we deze niet hoeven
te negeren en hadden we waarschijnlijk een ander kledingvoorschrift
gekozen. Uiteindelijk is de enige manier om onszelf te veranderen het
veranderen van de sociale normen van onze omgeving.

VIER FACTOREN
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Als we dan niets meer zijn dan producten van onze omgeving en als er
geen enkele vrijheid is in wat we doen, in wat we denken en in wat we
willen, kunnen we dan verantwoordelijk gesteld worden voor onze
daden? En als we hier niet verantwoordelijk voor zijn, wie dan wel?
Om deze vragen te beantwoorden moeten we eerst begrijpen aan welke
vier factoren we onderhevig zijn, en hoe we hiermee kunnen werken om
vrijheid van keus te verkrijgen. Volgens Kabbalah worden we allemaal
door vier factoren beïnvloed:
1.

Ons “Wezen”, ook wel genoemd “Basis Materie”;

2.

Onveranderlijke eigenschappen van ons Wezen;

3.

Eigenschappen die door externe krachten veranderen;

4.

Veranderingen in de externe omgeving.

Laten we er naar kijken, wat ze allen voor ons betekenen.

1. Het Wezen, de Basis Materie
Onze onveranderlijke essentie wordt “ons wezen” genoemd. Ik kan
vrolijk of droevig zijn, aardig, boos, alleen of met anderen. In wat voor
bui en in wat voor omgeving ik ook ben, de basis ik verandert nooit.
Laten we, om het vierfasenconcept te begrijpen, eens denken aan het
ontspruiten en dood gaan van planten. Neem een halm graan. Als een
korrel graan vergaat, verliest het volledig zijn vorm. Maar zelfs als het
zijn vorm volledig heeft verloren, dan nog kan er alleen maar een nieuwe
graanhalm uit deze zaadkorrel ontstaan, en niets anders. Dit is omdat
zijn wezen niet is veranderd; de essentie van de zaadkorrel blijft die van
graan.
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2. De Onveranderlijke Eigenschappen van ons Wezen
Net als dat ons wezen niet verandert en graan altijd nieuw graan
voortbrengt, zo is de manier waarop graan zich ontwikkelt ook niet te
veranderen. Een enkele halm kan in een nieuwe levenscyclus meerdere
halmen voortbrengen en de kwantiteit en kwaliteit van de nieuwe
spruiten kunnen veranderen, maar zijn wezen zelf, de essentie van de
vorige vorm van het graan, zal onveranderd blijven. Simpel gezegd, geen
ander gewas kan uit een graanzaad groeien dan graan en alle granen
zullen dezelfde groeipatronen hebben van het moment dat ze
ontspruiten tot aan het moment dat ze verwelken.
Zo ook worden alle mensenkinderen volwassen volgens eenzelfde groei
patroon. Daarom weten we (in meerdere of mindere mate) wanneer een
kind bepaalde vaardigheden hoort te ontwikkelen en wanneer het
bepaald voedsel kan eten. Zonder dit vaste patroon, zouden we niet in
staat zijn de groeicurve van menselijke baby’s in kaart te brengen of van
wat dan ook in feite.

3. Eigenschappen die door Externe Krachten Veranderen
Al blijft het zaad hetzelfde soort zaad, kan zijn verschijning veranderen
onder invloed van de omgeving zoals zonlicht, aarde, bemesting,
vochtigheid en regen. Dus terwijl de soort plant graan blijft, kan zijn
“verpakking”, de eigenschappen van de essentie van het graan, aangepast
worden door externe elementen.
Zo ook kunnen onze stemmingen veranderen in het gezelschap van
andere mensen of in verschillende situaties ook al blijven wij (ons
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wezen) dezelfde. Soms, als de invloed van de omgeving langdurig is, kan
het niet alleen onze stemming beïnvloeden maar zelfs ons karakter. Het
is niet zo dat de omgeving in ons nieuwe eigenschappen creëert; het is
alleen zo dat het gezelschap van bepaalde mensen bepaalde
eigenschappen van ons stimuleert actiever te worden dan ze daarvoor
waren.

5. Veranderingen in de Externe Omgeving
De omgeving die het zaad beïnvloedt staat zelf ook onder invloed van
andere externe factoren zoals klimaat veranderingen, lucht kwaliteit en
planten in de omgeving. Vandaar dat wij planten in kassen telen en het
land kunstmatig bemesten. We proberen de beste omgeving te creëren
om de planten te laten groeien.
In onze menselijke maatschappij, veranderen we constant onze
omgeving: we adverteren nieuwe producten, kiezen regeringen, gaan
naar verschillende scholen, brengen tijd door met onze vrienden. Dus,
om onze groei te kunnen beïnvloeden, moeten we leren invloed uit te
oefenen op de soort mensen waar we onze tijd mee doorbrengen, en het
meest belangrijke, de mensen waar we tegen op kijken. Dat zijn de
mensen die de meeste invloed op ons uitoefenen.
Als we wensen om gecorrigeerd – altruïstisch – te worden, moeten we
weten welke sociale veranderingen deze correctie ondersteunen en ze
doorvoeren. Met deze laatste factor – de veranderingen in de externe
omgeving – geven we vorm aan onze essentie, veranderen wij onze
wezenlijke eigenschappen en bepalen uiteindelijk onze bestemming. Dit
is waar wij de vrijheid van keuze hebben.
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HET KIEZEN VAN DE JUISTE OMGEVING VOOR
CORRECTIE
Al kunnen we de eigenschappen van ons wezen niet kiezen, dan nog
kunnen we onze levens en onze bestemming beïnvloeden door het
kiezen van onze sociale omgeving. Met andere woorden, omdat de
omgeving van invloed is op de eigenschap van ons wezen, kunnen we
onze toekomst bepalen door zodanig onze omgeving in te richten dat
het de doelen ondersteunt die wij willen bereiken.
Als ik eenmaal mijn richting gekozen heb en een omgeving heb ingericht
om me daarheen te begeleiden, kan ik om mijn vooruitgang te versnellen
de gemeenschap als een versterker gebruiken. Als ik bijvoorbeeld geld
wil, kan ik mij omringen met mensen die dit ook willen, die erover
praten en die er hard voor werken. Dit zal mij inspireren er ook hard
voor te werken en mijn hersens omzetten tot een geld genererende
denkfabriek.
Hier is nog een ander voorbeeld. Indien ik last heb van overgewicht en
dit wil veranderen, is de makkelijkste manier om het te doen, door
mezelf te omringen door mensen die denken, praten en elkaar stimuleren
om gewicht te verliezen. Bovendien kan ik, om een omgeving te
scheppen, meer doen, dan alleen mijzelf met mensen te omringen. Ik
kan de invloed van die omgeving versterken door middel van boeken,
films en tijdschrift artikelen. Alle middelen die mijn verlangen om
gewicht kwijt te raken, vergroten en ondersteunen, zijn van toepassing.
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Alles zit in de omgeving. AA, drugsrehabilitatie instellingen, Weight
Watchers gebruiken allen de kracht van de gemeenschap om mensen te
helpen, als ze zichzelf niet kunnen helpen. Als we onze omgeving
correct gebruiken, kunnen we dingen bereiken waar we niet van hadden
durven dromen. En het allermooiste is dat het niet eens voelt alsof we
enige moeite hebben gedaan om het te bereiken.

“Birds of a feather, flock together”
In het eerste hoofdstuk praatten we over het principe van
“gelijkheid van vorm”. Hetzelfde principe geldt hier ook,
maar op een fysiek niveau. Net als mensen die zich onder elkaar op
hun gemak voelen, omdat ze dezelfde verlangens en dezelfde
gedachten hebben. We weten dat vogels van hetzelfde soort als één
zwerm vliegen. Maar we kunnen het proces omkeren. Door onze
zwerm te kiezen, kunnen we uiteindelijk bepalen welke vogel wij
zullen worden.

Het verlangen naar spiritualiteit is geen uitzondering. Als ik spiritualiteit
wil en mijn verlangen hiervoor wil laten toenemen, dan hoef ik alleen
maar de juiste vrienden, boeken en films om mij heen te hebben. De
menselijke natuur doet de rest. Als een groep mensen besluit om gelijk
aan de Schepper te worden, dan kan hen niets in de weg staan, zelfs niet
de Schepper Zelf. Kabbalisten noemen dit: “Mijn zoons hebben Mij
verslagen”
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Waarom zien we dan geen rage naar spiritualiteit? Wel, er zit één addertje
onder het gras: je kunt spiritualiteit niet voelen totdat je het al hebt. Het
probleem is dat zonder het zien en het voelen van een doel, het heel
moeilijk is om het oprecht te willen. Verder hebben we net gezien dat
het heel moeilijk is om iets te verkrijgen, zonder er een groot verlangen
naar.
Denk er op deze manier aan: alles wat we in deze wereld willen, is een
gevolg van een bepaalde externe invloed op ons. Als ik pizza lekker vind,
is het omdat vrienden, ouders, TV, iets of iemand mij vertelde hoe
heerlijk het is. Als ik advocaat wil worden, dan is het omdat de
samenleving mij de indruk gaf dat een advocaat zijn, hoe dan ook loont.
Maar waar in de samenleving kan ik iets of iemand vinden die mij vertelt
dat het geweldig is om gelijk te zijn aan de Schepper? Bovendien, als een
dergelijk verlangen niet bestaat in de maatschappij, hoe is het ineens in
mij opgekomen? Is het zomaar uit het niets ontsproten?
Nee, niet uit het niets; uit een Reshimo. Het is een herinnering van de
toekomst. Ik zal het uitleggen. Terug, in Hoofdstuk Vier, zeiden we dat
Reshimot opnames zijn, herinneringen die in ons zijn geregistreerd toen
we ons nog hoger op de spirituele ladder bevonden. Deze Reshimot
bevinden zich in ons onderbewustzijn en verschijnen één voor één,
waarbij elk van hen nieuwe of sterkere verlangens dan die van een vorige
toestand opwekt.
Bovendien omdat ieder van ons zich op een bepaald moment hoger op
de spirituele ladder bevond, als het onze tijd is deze te ervaren, zullen we
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het verlangen voelen ontwaken terug te keren naar deze spirituele
toestanden – het spirituele niveau van verlangens. Zodoende zijn
Reshimot herinneringen van onze eigen toekomstige toestanden.
Om deze reden zou de vraag niet moeten zijn, “Hoe kan ik een
verlangen hebben, dat de omgeving niet bij mij heeft opgewekt?” In
plaats daarvan zouden we moeten vragen, “Als ik eenmaal dit verlangen
heb, hoe haal ik er dan het meeste uit?” Het antwoord is eenvoudig:
Behandel het zoals je alles, wanneer je iets wilt bereiken, zou behandelen
– denk erover na, praat erover, lees erover en zing erover. Doe alles wat
je kunt om het belangrijk te maken en je vooruitgang zal in verhouding
toenemen.
In het Boek van Zohar staat een inspirerend (en waar) verhaal van een
wijze man onder de naam Rabbi Yosi Ben Kisma, de grootste Kabbalist
van zijn tijd. Op een dag werd hij benaderd door een rijke handelaar uit
een andere stad die de Rabbi aanbood hem te verhuizen naar de stad van
de rijke man om daar een kweekschool te openen voor de naar wijsheid
dorstige mensen. De handelaar legde uit dat er geen wijzen waren in de
stad en dat de stad een behoefte had aan spirituele onderwijzers.
Uiteraard, beloofde hij Rabbi Yosi dat al zijn persoonlijke en studie
behoeftes op genereuze wijze zouden worden verzorgd.
Tot grote verbazing van de handelaar, weigerde Rabbi Yosi resoluut,
daarbij stellend dat hij onder geen enkele omstandigheid naar een plek
zou verhuizen waar geen andere wijzen zijn. De handelaar die volkomen
van streek was probeerde nog te argumenteren en stelde daarbij voor dat

149

Rabbi Yosi de grootste wijze van deze generatie was en dat hij van
niemand hoefde te leren.
“En daar komt bij” – zei de handelaar – “door naar onze stad te
verhuizen en onze mensen te onderwijzen, zou je een enorme grote
spirituele dienst bewijzen, aangezien er elders genoeg wijzen zijn en onze
stad er geen heeft. Dit zou een betekenisvolle bijdrage leveren aan de
spiritualiteit van de hele generatie. Zou de grote Rabbi niet tenminste
mijn aanbod overwegen?”
Hierop zei Rabbi Yosi vastberaden: “Zelfs de meest wijze wijsgeer zal
snel zijn wijsheid verliezen als hij zich onder niet wijze mensen begeeft.”
Het is niet zo dat Rabbi Yosi de stedelingen van de handelaar zijn stad
niet wilde helpen; hij wist simpelweg dat zonder een ondersteunende
omgeving, hij dubbel verlies zou lijden – hij zou falen in het instrueren
van zijn studenten en zijn eigen spirituele niveau verliezen.
GEEN ANARCHISTEN
Het vorige hoofdstuk doet je misschien denken dat Kabbalisten
anarchisten zijn die de sociale orde willen verstoren om het bouwen van
spiritueel georiënteerde samenleving te promoten. Niets is minder waar.
Yehuda Ashlag legt heel duidelijk uit en iedere socioloog en antropoloog
zal dit bevestigen, dat mensen sociale wezens zijn. Met andere woorden,
we hebben geen andere keus dan in gemeenschappen te leven, omdat we
voortkomen uit één gezamenlijke ziel. Het is daarom duidelijk dat we
ons dus ook moeten conformeren aan de regels van de maatschappij
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waarin we leven en onze zorg dragen voor het welzijn daarvan. De enige
manier om dat te bereiken is door ons over te geven aan de regels van de
gemeenschap waarin we leven.
Echter stelt Ashlag ook dat in iedere situatie die niet in verhouding staat
tot de gemeenschap, deze gemeenschap geen recht of rechtvaardiging
geeft de vrijheid van een individu te beperken of te onderdrukken.
Ashlag gaat zelfs zo ver door een ieder die dit doet “criminelen” te
noemen, daarmee zeggend dat als het gaat om iemands spirituele groei,
de Natuur een individu niet verplicht de wil van de meerderheid te
volgen.

Integendeel,

is

de

spirituele

groei

een

persoonlijke

verantwoordelijkheid voor ieder van ons. Door uitvoering hiervan,
verbeteren we niet alleen ons eigen leven, maar dat van de hele wereld.
Het is van belang dat we het onderscheid begrijpen tussen onze
verplichtingen aan de gemeenschap waarin we leven en aan onze
spirituele groei. Weten waar de lijn te trekken en aan beiden een bijdrage
te leveren, zal ons bevrijden van veel verwarring en misvattingen ten
aanzien van spiritualiteit. De regel in het leven moet simpel en duidelijk
zijn: In het dagelijkse leven gehoorzamen we de regel der wet; in het
spirituele leven zijn we vrij ons op individueel niveau te ontwikkelen.
Het komt erop neer dat individuele vrijheid alleen bereikt kan worden
door onze keus naar spirituele groei. Anderen mogen zich hier niet in
mengen.
DE ONVERMIJDELIJKE DOOD VAN HET EGO
Liefde voor vrijheid is de liefde voor anderen;
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Liefde voor macht is de liefde voor onszelf.
-William Hazlitt (1778 – 1830)
Laten we een moment nemen voor nog een blik op de fundamenten van
de Schepping. Het enige dat de Schepper creëerde is onze wens te
ontvangen, ons egoïsme. Dit is onze essentie. Als we leren hoe we ons
egoïsme kunnen “deactiveren”, zullen we onze verbinding met de
Schepper herstellen. Want zonder eigenbelang, zullen we opnieuw
gelijkheid van vorm met Hem bereiken, zoals het in de spirituele
werelden bestaat. Het deactiveren van egoïsme is het begin van onze
klim op de spirituele ladder, het begin van het correctie proces.
Het is een ironische grap van de Natuur dat mensen die zich aan
egoïstisch plezier overgeven niet gelukkig kunnen zijn. Hiervoor zijn
twee redenen: 1) Zoals we in Hoofdstuk Eén uitlegden, is het egoïsme
een Catch-22: als je hebt wat je wilt, wil je het niet meer. En 2) Een
egoïstisch verlangen geniet niet alleen van de genoegdoening van zijn
eigen opwellingen, maar ook van de ontevredenheid van anderen.
Om de tweede reden wat beter te begrijpen, moeten we terug gaan naar
de fundamenten. Fase Eén van de Vier Basis Fasen wil alleen plezier
ontvangen. Fase Twee is al verder verfijnd en wil plezier ontvangen door
te geven, omdat het geven de staat van de Schepper is. Als onze
ontwikkeling in Fase Eén gestopt was, zouden we bevredigd zijn op
hetzelfde moment dat onze verlangens vervuld werden en zouden we
niets geven om wat de anderen hebben.
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Maar, Fase Twee – het verlangen te geven – dwingt ons bewust te zijn
van anderen, zodat we aan hen kunnen geven. Maar omdat ons basis
verlangen is te ontvangen, is alles wat we zien wanneer we naar andere
mensen kijken “dat ze allerlei dingen hebben die ik zelf niet heb.”
Wegens Fase Twee, zullen we ons altijd met anderen vergelijken en door
de wens te ontvangen van Fase Eén, willen we altijd boven een ander
staan. Dit is waarom we zo van hun tekortkomingen genieten.
Overigens is dit ook waarom de armoede grens van land tot land
verschilt. Volgens Van Dale is de armoedegrens “het minimale bedrag
dat iemand als inkomen moet hebben om normaal te kunnen leven.”
Als iedereen om mij heen net zo arm is als ik, dan zou ik mij niet arm
voelen. Maar als iedereen om mij heen welvarend is en ik alleen een
modaal inkomen heb, dan zou ik mij de armste persoon op Aarde
voelen. Met ander woorden, worden onze normen bepaald door een
combinatie van Fase Eén (wat we willen hebben) en Fase Twee (wat
wordt bepaald door wat anderen hebben).
In feite is onze wil te geven, die eigenlijk de garantie had moeten zijn dat
onze wereld een goede plek is om in te leven, in werkelijkheid de reden
van al het kwaad in deze wereld. Dit is de essentie van onze corruptie,
dus het enige dat we dienen te corrigeren is het volgende, namelijk een
intentie van ontvangen te vervangen door een intentie van geven.
HET GENEESMIDDEL
Geen verlangen of eigenschap is van nature slecht; het is de manier
waarop we ze gebruiken waardoor ze zo worden. Kabbalisten uit een ver
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verleden zeiden al: “Afgunst, lust en (de jacht op) eer brengen een mens
uit de wereld”. Hiermee bedoelt men uit onze wereld en naar de
spirituele wereld.
Hoe kan dat? We zagen al dat afgunst tot competitiedrang leidt.
Competitiedrang leidt tot vooruitgang. Maar afgunst leidt tot nog veel
grotere resultaten dan technologische of andere wereldse voordelen. In
de Introductie naar Het Boek van Zohar, schrijft Ashlag dat mensen anderen
kunnen voelen en daardoor missen wat anderen hebben. Als resultaat
zijn ze gevuld met afgunst en willen ze alles wat anderen hebben. Des te
meer ze hebben, hoe leger zij zich voelen. Tot slot storten ze zich op de
hele wereld.
Uiteindelijk zorgt afgunst ervoor dat we met niets minder genoegen
nemen dan de Schepper Zelve. Maar hier neemt de Natuur opnieuw een
loopje met ons: De Schepper is het verlangen te geven, altruïsme.
Hoewel we er ons aanvankelijk niet bewust van zijn, doordat we de
bestuurdersplaats willen nemen en dus Scheppers willen zijn, snakken we
er eigenlijk naar altruïsten te worden. Dus door afgunst – de meest
kostbare en schadelijke eigenschap van het ego – veroordeelt ons
egoïsme zichzelf tot de dood, zoals kanker de organen van zijn gastheer
vernietigt, totdat het, net als het lichaam dat het vernietigde, zelf ook
sterft.
Opnieuw zien we het belang van het opbouwen van de juiste sociale
omgeving. Als we dan toch gedwongen zijn tot jaloezie, kunnen we beter
constructief jaloers zijn, met andere woorden jaloers zijn op iets dat ons
tot correctie brengt.
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Kabbalisten beschrijven egoïsme als volgt: Egoïsme is
als een man met een zwaard met een druppel
onweerstaanbaar smakend, doch dodelijk vloeistof
aan zijn punt. De man weet dat de vloeistof een dodelijk vergif is,
maar kan zich niet bedwingen. Hij opent zijn mond, brengt de punt
van het zwaard naar zijn tong en slikt…

Een rechtvaardige en gelukkige samenleving kan niet bouwen op een
bewaakt of “gekanaliseerd” egoïstisch gedrag. We kunnen proberen
egoïsme in te dammen door middel van wettelijke regels, maar dit werkt
net zo lang totdat omstandigheden verergeren, zoals we gezien hebben
met Duitsland – een democratie totdat het democratisch op Adolf Hitler
stemde. We kunnen ook proberen egoïsme zo te buigen dat de
gemeenschap ervan profiteert, maar dit is al geprobeerd in het Russische
communisme, wat verschrikkelijk mislukte.
Zelfs Amerika, het land van vrijheid van mogelijkheden en kapitalisme,
faalt erin zijn burgers gelukkig te maken. Volgens het New England
Journal of Medicine, “Lijden jaarlijks meer dan 46 miljoen Amerikanen,
in de leeftijd van 15-54, aan depressieve periodes.” En de Archives of
General

Psychiatry

kondigde

aan:

“Het

gebruik

van

zware

antipsychotische drugs om kinderen en volwassenen te behandelen…
nam tussen 1993 en 2002 meer dan het vijfvoudige toe,” zoals
gepubliceerd in de 6 juni 2006 uitgave van The New York Times.
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Geconcludeerd kan worden dat zolang egoïsme de boventoon voert, de
gemeenschap altijd onrechtvaardig zal zijn en op een of andere manier
zijn leden teleurstellen. Uiteindelijk zullen alle egoïstische samenlevingen
zichzelf uitputten, samen met het egoïsme dat hen creëerde. We hoeven
het alleen maar zo snel en zo gemakkelijk mogelijk te laten gebeuren,
voor een ieder zijn voordeel.
VALSE VRIJHEID
Kabbalisten relateren naar de afwezigheid van de sensatie van de
Schepper met “verborgenheid van het gezicht van de Schepper.” Deze
verhulling schept een illusoire vrijheid alsof we zouden kunnen kiezen
tussen onze wereld en de (spirituele) wereld van de Schepper. Als we de
Schepper zouden kunnen zien en werkelijk de voordelen van altruïsme
zouden kunnen voelen, dan zouden we zonder twijfel Zijn wereld boven
die van ons kiezen, want Zijn wereld is een wereld van geven en van
genot.
Maar omdat we de Schepper niet kunnen zien, volgen we Zijn regels niet,
in plaats daarvan, verbreken we ze constant. Sterker nog, zelfs al zouden
we de regels van de Schepper weten, maar de pijn niet kunnen zien, die
we onszelf aandoen door ze te verbreken, dan nog zouden we ze
waarschijnlijk verbreken omdat we zouden denken dat het veel leuker is
om egoïst te blijven.
Eerder in dit hoofdstuk, in de sectie, “De ketens van het Leven,” zeiden
we dat de gehele Natuur slechts één wet volgt: De Wet van Genot en
Pijn. Met andere woorden, alles wat doen, denken en bedenken is
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gemaakt of om onze pijn te doen verdwijnen of om ons genot te
vergroten. We hebben hier geen vrijheid in. Maar omdat we niet zien dat
we door deze krachten worden geregeerd, denken we dat we vrij zijn.

Verborgenheid
Baruch Ashlag, de zoon van Yehuda Ashlag en met recht
een groot Kabbalist, schreef woorden die hij van zijn
vader hoorde op in een notitieboekje. Dit notitieboekje werd later
gepubliceerd onder de naam, Shamati, (Ik Hoorde). In een van zijn
aantekeningen schreef hij dat als we door een Hogere Kracht
gecreëerd zijn, hoe kan het dan dat we het niet voelen? Waarom is het
verborgen? Als we wisten wat het van ons zou willen, zouden we
geen fouten maken, en zouden we niet gekweld worden door
bestraffingen.
Hoe eenvoudig en vreugdevol zou het leven zijn als de Schepper zich
had geopenbaard! We zouden niet aan Zijn bestaan twijfelen en we
zouden allen Zijn leiding over ons en de hele wereld herkennen. We
zouden de reden en het doel van onze schepping begrijpen, Zijn
reactie op onze handelingen zien, met Hem communiceren en Zijn
raad vragen voor iedere handeling. Hoe mooi en eenvoudig zou het
leven zijn!
Ashlag rondt zijn gedachten af met de onvermijdelijke conclusie: Ons
enige streven in het leven is de onthulling van de Schepper.
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Echter om werkelijk vrij te zijn, moeten we ons eerst bevrijden van de
ketens van de genot-en-pijn wet. Omdat onze ego’s dicteren wat
plezierig is en wat pijnlijk, zien we dat om vrij te zijn, we eerst bevrijd
moeten worden van onze ego’s.
VOORWAARDEN VOOR EEN VRIJE KEUS
Ironisch genoeg is werkelijke vrijheid van keuze alleen mogelijk als de
Scheper verborgen is. Dit is omdat als één keuze een voorkeur lijkt te
genieten, ons ego geen andere mogelijkheid laat dan hier voor te gaan. In
dat geval, is zelfs als we kiezen om te geven, het geven met het doel om
te ontvangen, ofwel egoïstisch geven. Om een handeling volledig
altruïstisch en spiritueel te laten zijn, moeten zijn voordelen voor ons
verborgen zijn.
Als we in het achterhoofd houden dat het hele doel van Schepping is om
bevrijd te worden van egoïsme, zullen onze handelingen altijd de juiste
richting volgen – naar de Schepper. Daarom, als we twee keuzes hebben
en we niet weten welke van deze meer genot zal opleveren (of minder
pijn), dan pas hebben we een echte kans een vrije keuze te maken.
Als het ego niet een keuze van bepaalde voorkeur herkent, dan kunnen
we volgens een ander kader van waarden kiezen. Bijvoorbeeld zouden
we in plaats van wat meer genot zou geven, kunnen vragen wat meer
gevend is. Als geven iets van waarde voor ons wordt, zal het eenvoudig
zijn om te doen.
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We kunnen egoïsten of altruïsten zijn, aan onszelf of aan anderen
denken. Er zijn geen andere opties. Vrijheid van keuze is mogelijk als
beide opties duidelijk herkenbaar zijn en even aantrekkelijk (of
onaantrekkelijk). Als ik maar één optie kan zien, dan moet ik het volgen.
Dus om vrij te kiezen moet ik mijn eigen natuur zien en de natuur van
de Schepper. Alleen als ik niet weet wat meer plezier zou geven kan ik
werkelijk een vrije keus maken en mijn ego neutraliseren.

HET TOEPASSEN VAN VRIJE KEUS
Het eerste principe in spiritueel werk is “geloof boven rede”. Voordat
we over de toepassing van vrije keus spreken, moeten we uitleg geven
over de Kabbalistische betekenis van “geloof” en “rede”
GELOOF
In bijna iedere religie en geloofsysteem op Aarde, wordt geloof gebruikt
als een compensatie middel voor datgene wat men niet kan zien of
helder kan waarnemen. Met andere woorden, omdat we God niet
kunnen zien, moeten we geloven dat Hij bestaat. In dat geval gebruiken we
geloof ter compensatie van onze onmacht God te kunnen zien. Dit
wordt “blind geloof” genoemd.
Maar geloof wordt niet alleen in religie als compensatie gebruikt, maar in
praktisch alles wat we doen. Hoe weten we bijvoorbeeld dat de Aarde
rond is? Vlogen we ooit de ruimte in om het zelf na te gaan? We geloven
de wetenschappers die zeggen dat hij rond is, omdat we wetenschappers
betrouwbare mensen vinden, op wiens woord we kunnen vertrouwen als
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ze zeggen dat ze het hebben onderzocht. We geloven ze; het is geloof.
Blind geloof.
Dus waar en wanneer wij niet zelf iets kunnen zien, gebruiken we geloof
om de ontbrekende stukjes in te vullen. Maar dit is geen solide
informatie – het is gewoon blind geloof.
In Kabbalah betekent geloof precies het tegenovergestelde van wat we
zojuist hebben beschreven. Geloof in Kabbalah is een tastbaar, levendig,
compleet, onbreekbaar en onweerlegbaar waarnemen van de Schepper –
van de wetten des levens. Zodoende, de enige manier om geloof in de
Schepper te krijgen, is om precies als Hij te worden. Hoe kunnen we
anders zonder een spoor van twijfel precies weten wie Hij is of zelfs dat
Hij bestaat?
REDE
Dikke Van Dale biedt twee definities voor de term “rede(n)”. De eerste
definitie is “oorzaak,” maar het is de tweede definitie die ons
interesseert. Rede, heeft volgens van Dale drie betekenissen:
1.

De kracht om te begrijpen, concluderen of denken,
voornamelijk op ordelijke rationele wijze;

2.

Denkvermogen, oordeel;

3.

Het begrip- en onderscheidingsvermogen dat aan alle gezonde
mensen eigen is.

Als synoniemen geeft Van Dale de volgende opties (onder andere):
intelligentie, hersenen, logica.
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Laten we nu wat inzichtvolle woorden lezen, die Kabbalist Baruch
Ashlag schreef in een brief aan een student, waarin hij de “hiërarchie van
gezag” van de Schepper uitlegt. Dat zal verklaren waarom we boven rede
moeten gaan.
“De wens te ontvangen was geschapen omdat het doel van Schepping
het goed doen aan Zijn schepsels was en om deze reden moet er een vat
zijn om genot te ontvangen. Tenslotte is het onmogelijk om genot te
voelen, als er geen behoefte aan genot is, want zonder noodzaak wordt
er geen genot gevoeld.”
“Deze wens te ontvangen is de gehele mens (Adam) die de Schepper
heeft geschapen. Als we zeggen dat de mens eeuwige vreugde zal
worden geschonken, verwijzen wij naar de wens te ontvangen, die al het
genot zal ontvangen dat de Schepper voornemens was te geven.“
“De wens te ontvangen heeft bedienden gekregen om hem te bedienen.
Door hen ontvangen wij genot. Deze bedienden zijn de handen, de
benen, het zicht, het gehoor, etc. Allen worden ze als onze bedienden
beschouwd. Met andere woorden, de wens te ontvangen is de meester en
de organen de bedienden.”
“En zoals het vaak gebeurt, hebben de bedienden er ook een butler bij
die over de meesters bedienden waakt, die er zorg voor draagt dat zij
voor het gewenste doel, dat van genot geven, werken, want dit is wat de
meester - de wens te ontvangen – wil.”

161

“En als een van de bedienden afwezig is, dan zal het genot dat bij deze
bediende hoort, ook, afwezig zijn. Bijvoorbeeld, wanneer iemand doof
is, zal hij of zij niet in staat zijn van muziek te genieten. En als iemand
niet kan ruiken, kan men niet genieten van de geur van parfum.”
“Maar als iemands hersens ontbreken (de baas van de bedienden), dat
gelijk is aan de voorman die over zijn werkers waakt, zal de gehele
onderneming instorten en zal de eigenaar verliezen lijden. Zoals iemand
een onderneming heeft met veel werknemers, maar een goede manager
mist, zou men verlies kunnen lijden in plaats van winst te maken.”
“Echter, zelfs zonder de manager (rede), is de baas (wens te ontvangen)
nog steeds aanwezig. Zelfs als de manager overlijdt, leeft de baas nog
voort. De twee zijn niet met elkaar verbonden.”
Het komt erop neer dat als we de wens te ontvangen willen overwinnen
en altruïsten willen worden, we eerst zijn “baas van het personeel” –
onze eigen rede – moeten overmeesteren. Dus, “geloof boven rede”
betekent dat geloof – exact gelijk worden aan de Schepper – voor gaat
aan (belangrijker is dan) rede – ons egoïsme.
De manier om dit te bereiken is tweeledig: Op het persoonlijke vlak, is
het een studiegroep en een kring van vrienden die zal helpen een sociale
omgeving te creëren die spirituele waarden promoot. Op het collectieve
niveau, is het van belang dat de gehele gemeenschap deze altruïstische
waarden leert waarderen.
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IN EEN NOTENDOP
Alles wat we in het leven doen wordt bepaald door het pijn-en-genotprincipe: we lopen weg van pijn en jagen genot na. En hoe minder we
voor het genot hoeven te werken hoe beter.
Het genot en pijn principe wordt bepaald door de wens te ontvangen en
de wens te ontvangen controleert alles wat we doen, omdat dit onze
essentie is. Terwijl we dus denken vrije wezens te zijn, worden we
eigenlijk geketend door de twee ketens van het leven, genot en pijn, in de
handen van ons egoïsme.
Vier factoren bepalen wie we zijn: 1) ons Wezen, 2) de onveranderlijke
eigenschappen van ons Wezen, 3) eigenschappen die veranderen door
externe krachten en 4) veranderingen in de externe omgeving. We
kunnen alleen de laatste factor beïnvloeden, maar die factor beïnvloedt
alle andere factoren.
Dus de enige manier om te kiezen wie we zijn is door de laatste factor te
kiezen: het bewaken en veranderen van onze sociale externe omgeving.
Aangezien veranderingen in de laatste factor effect hebben op alle
andere factoren, zullen we, door deze veranderingen, onszelf veranderen.
Als we onszelf van het egoïsme willen bevrijden, moeten de externe
omgeving veranderen naar één die altruïsme steunt, in plaats van het
egoïsme.
Als we eenmaal bevrijd zijn van de wens te ontvangen, van de
handboeien van het egoïsme, dan kunnen we in spiritualiteit groeien.
163

Om dat te doen volgen we het principe van “geloof boven rede.”
“Geloof” betekent in Kabbalah, complete waarneming van de Schepper.
We kunnen geloof krijgen door in onze eigenschappen, verlangens,
intenties en gedachten gelijk met Hem te worden. De term “rede” heeft
betrekking of onze hersens, de “voorman” van ons egoïsme. Om hier
boven uit te stijgen, moeten we de waarde van gelijkheid met de
Schepper belangrijker maken, waardevoller voor ons dan welk egoïstisch
plezier wij ook kunnen bedenken.
Op het persoonlijke vlak, vergroten we het belang van de Schepper
(altruïsme) door het gebruik van boeken (of andere media), vrienden, en
een leraar die ons laat zien hoe belangrijk het is om altruïstisch te zijn.
Op het sociale vlak proberen we in de gemeenschap meer altruïstische
waarden te omarmen.
Echter en dit is van wezenlijk belang voor het succes van verandering,
moet het omarmen van altruïstische waarden niet gedaan worden om
onze levens in deze wereld aangenamer te maken. Het moet worden
gedaan om onszelf en onze samenleving gelijk te maken met de Natuur,
dat wil zeggen met de enige wet van realiteit – de wet van altruïsme – de
Schepper.
Als we onszelf met deze omgeving omringen, als individuen en als een
gemeenschap, zullen onze waarden langzaam veranderen naar de
waarden van onze omgeving en zullen zodoende ons egoïsme op
natuurlijke wijze tot altruïsme transformeren, eenvoudig en aangenaam.
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OVER BNEI BARUCH
Bnei Baruch is een non-profit organisatie, die zich bezighoudt met het
verspreiden van de wijsheid van Kabbalah om zodanig de spiritualiteit
van de mensheid te versnellen. Kabbalist Dr. Rav Michael Laitman, die
de discipel en persoonlijke assistent was van Rabbi Baruch Ashlag, de
zoon van Rabbi Yehuda Ashlag (de auteur van het Sulam commentaar
op De Zohar), is in de voetstappen van zijn mentor getreden wat betreft
het leiden van de groep om zijn missie te bereiken.
Laitmans wetenschappelijke methode verschaft de individuen van alle
geloofsovertuigingen, religies en culturen exacte instrumenten, benodigd
voor een onderneming op het fascinerende pad van zelfontdekking en
spirituele groei. Met de focus primair op het innerlijke proces dat het
individu in zijn eigen tempo doormaakt, verwelkomt Bnei Baruch,
mensen van alle leeftijden en levensstijlen om deel te nemen aan dit
dankbare proces.
In de recente jaren is een massieve wereldwijde zoektocht naar de
antwoorden op de levensvragen begonnen. Samenleving heeft haar gave
verloren om de realiteit te zien voor wat het is. Ter vervanging zijn
oppervlakkige en vaak misleidende ideeën verschenen. Bnei Baruch reikt
uit naar al hen die op zoek zijn naar het bewustzijn dat hoger reikt dan
de standaard, mensen die er naar op zoek om de ware reden waarom we
hier zijn, te begrijpen.
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Bnei Baruch biedt praktische begeleiding en een betrouwbare methode
om de wereldlijke verschijnselen te begrijpen. De authentieke
leermethode, bedacht door Rabbi Yehuda Ashlag, helpt niet alleen om
de alledaagse beproevingen en tegenslagen te overkomen, maar roept
een proces in het leven waarbij het individu buiten zijn huidige grenzen
en beperkingen uitstijgt.
Rabbi Yehuda Ashlag liet een studiemethode na voor deze generatie, die
in haar kern het individu “traint” om zich te gedragen alsof hij al de
perfectie van de Hogere Werelden bereikt heeft, terwijl hij hier nog
steeds in onze wereld vertoeft. In de bewoording van Rabbi Yehuda
Ashlag: “Deze methode is een praktische manier om de Hogere
Werelden, de bron van ons bestaan, te verwerven, terwijl we nog steeds
in deze wereld leven”.
Een Kabbalist is een onderzoeker die zijn of haar eigen natuur
bestudeert door gebruik te maken van deze bewezen, de tand des tijd
doorstane en accurate methode. Via deze methode verkrijgt men
perfectie en controle over eigen leven en verwerkelijkt het ware doel van
het leven. Net zoals een persoon in deze wereld niet kan functioneren
zonder er kennis van te hebben, kan de ziel in de Hogere Werelden niet
naar behoren functioneren zonder de kennis ervan. De wijsheid van
Kabbalah verschaft deze kennis.
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