
Persoonlijkheidsgroei kabbalistische bezien  (1) 
(van een egocentrische ‘natuurlijke’ mens naar een dienstbare, transparante persoonlijkheid) 
 
1  Inleidende kabbalistische opmerkingen 
Persoonlijkheidsgroei is een complex gebeuren. Het is dan ook een waagstuk om dat trachten 
te begrijpen en vooral enigzins te verwoorden. Kabbalistisch gezien is de groei van de 
persoonlijkheid dienstbaar aan en ook noodzakelijk voor de vrije incarnering van de 
goddelijke ziel (Neshamah) in een uniek leven dat zich hier in deze wereld, de wereld van 
Assiah uitdrukt of wil uitdrukken.  Voor de incarnatie van de goddelijke ziel zijn structuren 
nodig om de zielsbeweging te kunnen ontvangen en door te geven. Deze structuren worden 
vaten, ‘lichamen’ of  ‘gewaden’genoemd. 
Behoudens ons fysiek lichaam, de Guph, moeten deze structuren groeien naar een zuivere 
vorm. Omdat het ontstaan van deze vaten in elk uniek leven gebeurt, krijgen ze een 
geïndividualiseerde structuur (of niet natuurlijk). Dat is belangrijk omdat hierdoor de 
goddelijke ziel zich uniek kan gaan manifesteren in ons leven, en dus in deze wereld. De ziel 
is niet een object, is eigenlijk althans niet door mij, te beschrijven. Maar wel ‘aan te voelen’ 
als de beweging van goddelijke ademhaling vanuit de hoogste hemelen (Atsiluth) door heel de 
schepping, door alle werelden heen tot in onze wereld, tot in ons lichaam en weer terug. Het 
uitademen (beweging naar beneden) en het inademen (beweging naar boven) van God. Deze 
goddelijke beweging kan zo de bron worden, als de Heilige dat wil, van onze gerichtheid en 
ons concreet handelen. Daardoor wordt ons in algemene zin het leven geschonken van 
moment tot moment, en dat kan ook op meer bijzondere, geïndividualiseerde wijze gebeuren 
als daartoe ‘in ons’ die structuren, vaten zijn ontstaan. Deze vaten worden van ‘onder naar 
boven’ opgebouwd. Deze groei van ‘onder naar boven’ontmoet zo de goddelijke beademing 
van ‘boven naar beneden’ en de dynamische ontmoeting van beide bewegingen is de mens. 
Die ontmoeting kan op een ‘laag’ niveau plaats hebben, maar ook tevens op hogere niveaus 
afhankelijk welke geindividualiseerde structuren zijn ontstaan. De diepe betekenis  is 
‘bekend’ in het ‘wetend hart’, namelijk het besef dat het leven niet alleen voor onszelf, maar 
ook voor de Heilige van belang is. Het leven verlangt naar de wederzijdse ik-Gij relatie opdat 
die verticale relatie zich tevens horizontaal in haar kan uitdrukken als ik-jij. 
In het volle besef  dat een schematische weergaven geen recht doet aan de heiligheid van het 
mens zijn en de ontmoeting met het goddelijke, kunnen aan de hand van de Boom van de Ziel 
mensen onderscheiden naar de vaten die zijn ontstaan: Guph, Tselem, Demuth, 
Opstandigslichaam. Over het Opstandingslichaam doe ik overigens verder geen enkele 
uitspraak. Daar ‘weet’ ik gewoon niets van, dat is ‘te’ heilig en is bij God.  
Als we over de persoonlijkheidsgroei nadenken dan gaat het om de vraag of er een Tselem 
aanwezig is, en of deze volledig en ‘geschikt’is om de goddelijke adem daar zuiver te 
ontvangen. Deze Tselem zal rudimentair bij een ieder (eigenlijk bij al het levende en 
‘levenloze’) aanwezig zijn en wordt bij de mens door de ervaringen van het leven altijd in 
zekere mate opgebouwd. De aanwezige Tselem is te zien als de binnenkant van de 
persoonlijkheid of anders gezegd de persoonlijkheid als de buitenkant van de Tselem. 
Vergelijkbaar hiermede kun je de Guph opvatten als de binnenkant van het fysieke, zichtbare 
lichaam en het fysieke lichaam als de zintuiglijk waarneembare buitenkant van de Guph.   
Een volwaardige Tselem maakt het mogelijk dat de goddelijke ziel in de mate waarin ze de 
individuele mens bereikt een ‘rustplaats’ heeft, daar een thuis vindt en zich kan uitdrukken via 
diens persoonlijkheid. Deze rustplaats wordt duurzamer, rijker, intenser, ‘heiliger’ indien 
tevens de Demuth  ontstaat, het vat voor de Ruachziel.  
 
(1)  In deze beschouwing baseer ik me in belangrijke mate op het inspirerende werk van Daniël van Egmond. 

Voor onjuistheden ben ik vanzelfsprekend verantwoordelijk. 



Er wordt gezegd dat een min of meer zuivere Tselem voorwaarde is voor de groei van de.  
Demuth, zoals ook de Guph (die ons door genade geschonken is) de ‘materiële’ grondslag is 
voor de Tselem en dus voor de groei van de individuele persoonlijkheid 
De Guph als materiële basis van ons bestaan heeft een evenwichtige structuur, dat wil zeggen 
correspondeert op het nievau van Assiah met hemelse structuren. Ons lichaam is werkelijk 
heilig. Dat betekent dat we via ons lichaam als we aanwezig zijn als ‘lijf’ dan ook in relatie 
zijn met de hemelen en met de goddelijke adem. Deze goddelijke ademhaling kan dan in ons 
leven via het lijfzijn aanwezig zijn. Dat wordt ook wel de lichaamsziel genoemd misschien 
aan te duiden met de ‘lagere’ nefesh, maar dat geeft weer allerlei misverstanden. 
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2. Psychologisch en spiritueel proces. 
We hebben hiervoor gesteld dat op basis van de Guph tijdens het leven vaten moeten 
ontstaan. Deze kunnen ’automatisch’ tot stand komen, althans wat de Tselem beterft, namelijk 
door ozes sociaal culturele opvoeding, de ervaringen die we opdoen in ons leven en ook door 
bewuste inspanningen als we streven naar zuiverheid en dienstbaarheid. Overigens is het zo 
dat ons leven ‘alleen’ bouwstenen aanreikt, de bouwmeester van de (zuivere) Tselem is altijd 
de Heilige. In het groeiproces gaan we steeds meer beseffen dat we zelf niet bouwen ondanks 
al ons werk. 
De globale ontwikkelingslijn is dus die van Guph naar óók Tselem en vervolgens van 
Guph/Tselem naar óók Demuth en verder. In de fase van Guph naar Tselem onderscheiden we 
de beweging van zwakke, onware persoonlijkheid naar een sterke ware persoonlijkheid en 
verdere beweging van sterke, ware persoonlijkheid naar transparante persoonlijkheid. Dit 
nadere onderscheid is belangrijk omdat die eerste fase gezien kan worden als een vooral 
psychologisch gebeuren, en de tweede fase deel uitmaakt van vooral een geestelijk of 
spiritueel proces. Voor het spirituele proces geldt dat het is gebaseerd op de keuze om 
dienstbaar te worden aan God en de bereidheid zich daarvoor in te spannen door geestelijke 
oefeningen zoals meditatie en gebed. In het spirituele proces kan een ware persoonlijkheid 
ontstaan waarvan een nog onvolmaakte Tselem de binnenkant is. Onvolmaakt omdat deze 
Tzelem enerzijns basis is voor de verdere groei naar de transparante persoonlijkheid en 
ontvankelijk voor het goddelijke. Er bestaat de kans dat de persoonlijkheid echter verder 
‘horizontaal’ groeit in plaats van dienstbaar te worden, zich opblaast tot een ‘gevaarlijk’ 
egeocomplex. De schematische onderscheidingen tussen de persoonlijkheidsniveaus moeten 
niet, het kan niet duidelijk genoeg benadrukt worden, opgevat worden als strikte scheiding in 
de levenspraktijk. Er zijn overlappingen en elk individueel ontwikkelingsproces heeft zijn 
eigen kenmerken en accenten. 
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De onware persoonlijkheid dreigt altijd te ontstaan zeker in de sociaal-culturele omgeving 
waarin we in het westen opgroeien. De versatrde onware persoonlijkheid wordt ook wel  
‘natuurlijke’ mens genoemd. Verderop zal duidelijk worden dat deze ‘natuurlijke’ mens 
eigenlijk als een automaat leeft (hoewel hij het tegendeel zal denken en beweren) in plaats van 
een mens die in innerlijke vrijheid ja of nee kan zeggen tegen het subjectieve eigenbelang en 
ook aldus vrij kan handelen,. 
 
 
De ontwikkeling van de mens in twee onderscheiden fasen kunnen we ook als volgt 
schematisch verduidelijken. 
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 De eerste fase  omvat de ontwikkeling van de Tselem, dwz een geïncarneerd mens 
met de voeten stevig op de grond. Dit is een vooral psychologisch proces. De Tselem kan 
alleen ontstaan dankzij toeëigening, alles wat we zintuiglijk waarnemen, emotioneel voelen en 
wat we denken tot ons persoonlijk eigendom te maken. Ik-zeggen, dus ‘rijk’ worden. Bij 
sterke onevenwichtigheden moet de mens psychologisch of anderszins geholpen worden tot 
een evenwichtige persoonlijkheid uit te groeien. Het gaat – als het goed - om de ontwikkeling 
van een krachtige ware persoonlijkheid, maar dat komt er lang niet altijd van. 
 De tweede fase omvat de groei van de Tselem naar een dienstbare transparante 
persoonlijkheid, tevens daaraan gekoppeld de ontwikkeling van de Demuth waardoor er een 
levende, dynamische Brug tussen Hemelen en Aarden ontstaat die de hemelse en aardse 
krachten kan ontvangen en in een getransformeerde vorm kan doorgeven. Dit is een spiritueel 
proces en behoort tot het domein waar het gaat om de groei van de ziel. De ontwikkeling van 
de Demuth heeft niets met psychologie te maken want vindt niet op het niveau van de psyche 
(Nefesh) plaats. Een ware transparante persoonlijkheid is wel voorwaarde voor het spiritueel 
kunnen ingroeien van de ziel, van de Demuth.  
 
3. Ware en onware persoonlijkheid 
De ware persoonlijkheid heeft geleerd zich in zijn  lichaam wel te bevinden, heeft geleerd met 
zijn lichaam om te gaan, maar ook met zijn emoties, zijn gedachten en zijn willen zonder  zich 
er automatisch mee te vereenzelvigen. Niet iemand die mensen en de dingen uit angst van 
zich weghoudt. Een sterke ware persoonlijkheid is dus niet iemand die fantasieën opbouwt, 
automatisch maskers opzet en die leert via technieken zich te presenteren en te verkopen, dat 
is de onware persoonlijkheid. Maar dikwijls zien we het onderscheid niet tussen zo’n onware 
persoonlijkheid en een krachtige, authentieke dus ware persoonlijkheid. We kunnen zelfs in 
onze maskers gaan geloven dat ze echt zijn en dat wij dat zijn! We gaan dan leven in een 
schijnleven, en doen van alles om niet ontmaskerd te worden. 
Als de ware persoonlijkheid haar plek op aarde gevonden heeft, geen besef heeft van het 
andere niveau van de ziel en door blijft groeien, door zich alles te blijven toe te eigenen 
materieel en immaterieel via macht, bezit en manipulatie dan schiet ze door. We worden dan 
vanuit Assiah gezien rijker en rijker, maar tegelijk van binnen leger en leger omdat het 
innerlijk, de ziel om iets geheel anders vraagt. We krijgen dan ontaarde ware 
persoonlijkheden, met opgeblazen ego’s die niet dienstbaar (willen) zijn behalve aan eigen 
doeleinden. In de huidige concrete werkelijkheid klijken deze van binnen lege ego’s talrijk te 
zijn. 
Het is tevens zo dat als de persoonlijkheidsstructuur (Tselem) verre van ideaal is, ook de 
Demuth die rudimentair zal ontstaan verre van ideaal zal zijn. Overigens  is een 
persoonlijkheidsstructuur die is ontstaan uit allerlei kwetsuren en tekortkomingen, geen doem, 
want zo’n structuur kan altijd nog hervormd worden. 
We moeten daarbij leren los te laten, leren niet alles wat we ervaren onszelf toe te eigenen. 
Dan komen ook allerlei onbewuste herinneringen, mooie en vervelende aan het licht, of 
kunnen aan het licht komen. Onze Ruimte wordt immers groter, alles mag zich tonen zonder 



dat we ons ermee verbinden. In het licht van de Heilige kan alles wat nog niet harmonieus is, 
en dat wij ons zelf niet langer toe-eigenen, omgevormd worden. 
Ons hele leven blijven we worstelen tegen deze neiging om alles toe te eigenen. Gebed: niet 
mijn wil, maar Uw Wil geschiede. 
Het is niet de bedoeling de persoonlijkheid te vernietigen. Integendeel, de ware taak is om de 
persoonlijkheid zo transparant mogelijk te (laten) maken. Door dit voortduren trachten te 
doen, met vallen en opstaan, wordt onze persoonlijkheidsstructuur (Tselem) meer en meer 
gelijkvormig aan de hemelse grondsstructuren. Zo kan geleidelijk aan een ware èn dienstbare 
persoonlijkheid ontstaan, de transparante persoonlijkheid. 
Als we ons durven over te geven aan de Heilige vindt een fundamentele verandering plaats 
omdat dan de Ruach ook dieper kan doordringen en de eerste sporen van de Demuth ontstaan. 
 
4. Boomstructuur van de ziel 
De evenwichtige Boomstructuur van de ziel met daarin opgenomen persoonlijkheid en 
Tselem, wordt hieronder weergegeven. De overwegingen uit de eerste paragraaf zijn hierin 
zoals kan worden opgemerkt verwerkt.  
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In deze boomstructuur is de volledige middenkolom aanwezig. Deze middenkolom toont het 
evenwicht tussen links (de structuurkant, de vaten) en rechts (de krachtkant, beweging van de 
ziel). Door dit evenwicht is de middenkolom een geïndividualiseerd kanaal tussen hemelen en 
aarden waardoor relatie, persoonsrelaties, mogelijk zijn. Persoonsrelaties zijn relaties niet op 
het niveau van het behoeftige ik (of ikken), maar primair op de niveaus van de ziel. 
 
Deze Boom is een ‘ideaal’ plaatje die in de levenspraktijk voor mensen zoals ik verre van 
bereikt of benaderd wordt. Misschien gedeeltelijk even op een genadig moment. Bij ons zal 
meestal een (groot) gedeelte van de middenkolom ontbreken, dat betekent dat we 
psychologisch en spiritueel niet in evenwicht zijn. Daarom zijn we geen geïndividualiseerde 
kanaal tussen de Heilige en ‘ons’ leven in deze wereld van Assiah. Als we de boom echter 
kritisch kunnen ‘lezen’, dan kan het wel helpen de eigen geestelijke situatie globaal te 
ontdekken en aangrijpingspunten te ontvangen om eigen ‘vaten’ die corresponderen met 
hemelse structuren, te (laten) bouwen. 
 
5.  Groei van de persoonlijkheidsstructuur, de dynamiek. 
Helaas is bij ons de zielenboom in niet evenwicht. Niet op het niveau van de Demuth en zelfs 
niet op het niveau van de Tselem. De persoonlijkheid is niet gericht op de hemelen, dikwijls 
alleen horizontaal gericht, gericht op eigenbelang en op de aarde. 
De dualistische Boom van de ‘natuurlijke mens’ geeft het grondpatroon van de mens zoals we 
dikwijls zijn geworden en nog zijn. 
 
5.1 Dualistische Boom van de ‘Natuurlijke Mens’ 
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Er is geen eenheid tussen rechterkolom en linkerkolom, tussen wil (Netsach) en verstand 
(HoD), tussen gericht zijn (op God) en objectief denken. De evenwicht brengende 
middenkolom ontbreekt. Dat heeft in de staat waarin we verkeren ook voordelen. Door de 



dualiteit is het bv. mogelijk dat de wil is aangetast door het kwaad, maar dat je nog weet wat 
goed (bv door sociale opvoeding of door een openbaring) is (en omgekeerd). Dat remt ons 
onmiddellijk handelen op basis van ‘foutief’ denken of  ‘kwade’wil. 
Opvallend is dat Malkuth zich wèl op de middenkolom bevindt, maar Yesod (linker kolom) 
en Tifereth (rechterkolom) niet. De volledige middenkolom ontbreekt, en deze middenkolom 
die evenwicht brengt tussen de kolom van ‘structuur’ en de kolom van ‘kracht’ ontbreekt 
grotendeels. Deze middenkolom moet er wel komen, want dan is de menselijk structuur 
zodanig dat de goddelijke adem ongehinderd door de mens (als eenheid van geest, ziel, 
persoonlijkheid en lichaam) heen stroomt als uitademing en inademing. Er is dan volledige 
verbinding tussen God en mens. Het leven van de mens op alle niveaus is dan in 
overeenstemming met Gods Liefde. 
 
Wat betekent nu deze dualistisch structuur voor ons?  

Malkuth in het midden: Ons lichaam heeft nog volledig evenwicht, dat wil zeggen is  
uitdrukking van de goddelijke structuur en heeft hiermee corresponderende verbinding.  Door 
het besef lichaam te zijn, lijf te zijn (niet hebben) blijft ons lichaam een anker in het hier en nu 
waar we op kunnen terugvallen. In de Kabbalah wordt dit geassocieerd met de Shekinah, de 
goddelijke immanente  aanwezigheid, die soms tastbaar ervaren kan worden als we als lijf 
aanwezig zijn. Het lichaam is in die zin heilig. Door ons lichaam kunnen we de verbinding 
met het Heilige ervaren, hoewel dikwijls door onze ‘natuurlijke’ staat het tegenovergestelde 
geschiedt. 

Yesod links: Onze persoonlijkheid heeft alleen maar structuur (er geen evenwicht in 
structuur en kracht) en de ‘natuurlijke’ mens leeft dus volledig geconditioneerd. Alles wat wij 
denken, voelen, willen, handelen vindt volstrekt automatisch plaats volgens lijnen die van 
buiten af in de persoonlijkheid zijn ingedrukt. 

Tifereth rechts: Tifereth heeft geen evenwicht, kent geen structuur, is alleen maar 
kracht en leeft dus ongeconditioneerd. Er is geen geïndividualiseerde structuur beschikbaar 
die nodig is om Gods Liefde op bijzondere wijze te kunnen ontvangen en daarop te 
antwoorden. 
 
We zullen nu nagaan hoe de ‘natuurlijke’ mens in het algemeen leeft: hij slaapt, hoewel hij 
denkt klaarwakker te zijn. Door genade zijn er natuurlijk altijd ‘toevallige’ momenten 
mogelijk dat de Heilige ingrijpt en de ‘natuurlijke’ mens even ‘wakker’ maakt. Voor de 
Heilige is niets onmogelijk. Momenten van eenheidservaring.Dat zijn momenten van inzicht 
die tot omkeer kunnen leiden.   
 
5.2  ‘natuurlijke’ mens moet wakker worden 
Wakker worden, dat is de eerste opdracht van de mens die brug wil zijn tussen hemel en aarde 
en daartoe een geestelijke ‘weg’ wil gaan. 
Kijkend naar de dualistische Boom  komt dat erop neer dat er weer een middenkolom moet 
ontstaat. Dus dat Yesod en Tifereth naar de middenkolom gebracht worden. Dan is de 
dualistische Boom op het niveau van de persoonlijkheid een evenwichtige Boom des Levens 
geworden. 
Van de mens die slaapt met een nachtbewustzijn, volledig leeft voor zichzelf en dus in 
onbewuste ‘zonde’ verkeert, naar een mens die wakker is geworden, een dagbewustzijn heeft. 
Laten we ons hier over buigen. 

 
Fase 1  De ‘natuurlijke’ mens slaapt.  

Bij de ‘natuurlijke’ mens staat het proces van toeëigening centraal.  In de dualistisch boom 
wordt dat weergeven doordat Yesod op de linkerkolom staat, de structuurkant. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        gedachten 
 
Hod          Tiphereth 
gesloten denken    
niet persoonlijk als 
potentie        
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  `     
 
Yesod          Netsach 
‘ik’ denken, ík’ voelen 
‘ik’ willen                 ‘emoties’ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                        
    
                                                                             Malkuth    lichamelijk doen 
                                                                 
Deze structuur werkt in het extreme geval als een automaat. Deze automaat is actief terwijl hij 
ontvankelijk zou moeten zijn (structuurkant). Zo leven wij helaas meestal. De werking van die 
automaat wordt bepaald door de structurele relaties tussen Malkuth-Yesod-Hod.  
 
Yesod van de ‘natuurlijke ‘mens is het denken, voelen, willen met steeds een ‘ik’ als centrum. 
Deze ‘ikken’ structuur is uiterst subjectief en heeft zijn directe oorsprong in zichzelf en heeft 
zich onder invloed van sociale opvoeding, persoonlijke levensloop, eigen kenmerken, en 
vooral als gevolg van de noodzaak van (egocentrische) zelfhandhaving vastgezet. Deze 
persoonlijkheidsstructuur zal dikwijls onwaar zijn , omdat ze niet in overeenstemming is met 
het ‘uiterlijk’ wezen van die mens. Het ik, de ‘ikken’, staan centraal. Lichamelijke impulsen  
(Malkuth) zoals honger, behoefte aan seks, zetten de automaat in werking. De impuls wordt 
omgezet in een behoefte en ‘als vanzelf’ wordt over de mogelijkheden van bevrediging ervan 
gedacht. Anders gezegd zo’n impuls wordt omgezet in ‘ik’ voel, ‘ík’ denk en ‘ik’ wil. 
Misschien wordt er ook enigszins reflectief gedacht (HoD) maar dat denkvermogen wordt dan 
ingezet als instrument om bevrediging te realiseren of wellicht om het gedrag dat ‘als vanzelf’ 
opkomt te rechtvaardigen. Natuurlijk op basis van  subjectieve normen en waarden.  Dit 
gebeuren leidt dan tot een daad (Malkuth) die aan de behoefte tegemoet komt. Als de 
weerbarstige buitenwereld het subjectieve streven niet toelaat dan kunnen manipulatie of 
geweld soms uitkomst bieden. Als dat ook niet tot ‘succes’ leidt dan raakt de ‘natuurlijke’ 
mens ‘ontmoedigd’, voelt zich gekwetst of slachtoffer van de ‘boze’ wereld buiten hem, er is 
dan een gekwetst ik als resultaat die zich onrechtvaardig of onjuist behandeld acht. 
Voortdurende teleurstellingen in het subjectieve streven leiden tot frustratie of ook wel tot 
gefantaseerde innerlijkheid over wat had kunnen zijn of tot sentimentaliteit. De menselijke 
keuze, dus de vrijheid om ja of nee te zeggen vanuit de ziel, speelt geen bewuste rol in dit 
automatische proces. Daarom wordt van de ‘natuurlijke’ mens gezegd dat hij niet wakker is, 
dat hij een slaapbewustzijn heeft. 
Zowel door  Malkuth- ervaringen als vanuit vooral via Hod-denken kan de ‘natuurlijke’ mens 
wakker worden, hoewel het meestal zo is dat hij onmiddellijk weer inslaapt. Omdat Malkuth 
zoals gezegd op de middenkolom is, kunnen er lichamelijke ervaringen zijn die van een 
zodanige aard zijn, ‘objectief’ en hemels, waardoor hij wakker schrikt. Malkuth is een poort 
naar meer licht indien we bijvoorbeeld de goddelijke aanwezigheid in de zintuiglijke wereld 
als geheel ‘plotseling’ beleven. Dat worden eenheidservaringen genoemd, die veel mensen 
krijgen en die werkelijk genadevol zijn. Dan wordt de ‘natuurlijke’ mens  uit zijn eigen 



gevangenis getild in een omvattende ervaring die zijn subjectieve gerichtheid overstijgt. Deze 
ervaring gaat voorbij, maar kan wel doorwerken omdat die een ‘plaats’ moet vinden, tenzij 
deze door het ego wordt toegeëigend als mijn bijzondere ervaring. Eigenlijk komen we nu 
meteen bij het Hod-denken. Dit denken is bij de ‘natuurlijke’ mens ondergeschikt en 
dienstbaar aan de ik-persoonlijkheid, maar dat hoeft niet. Het heeft in zich de mogelijkheid 
van reflectief denken, dat wil zeggen om op mentaal niveau het eigenbelang te transcenderen. 
Zo’n bijzondere lichamelijke ervaring kan tot dit het eigenbelang overstijgend denken 
aanleiding geven. En dat is een belangrijke stap om wakker te worden. Er is (veel) meer dan 
wat ikken ervaren, wat ikken willen, wat ikken voelen, wat ikken denken en doen. Dit inzicht 
met de consequenties die daaraan vastzitten, is onontbeerlijk om wakker te kunnen blijven, 
althans om minder vaak alleen maar te slapen. Religieuze opvoeding is daarom voor dit 
bevrijdende HoD denken in het leven heel belangrijk, maar ook filosofie, ethiek, werkelijke 
kunst en muziek kunnen hier ruimte geven. Steeds geldt echter dat we de kennis die we 
opdoen en de ‘bovennatuurlijke’ ervaringen niet moeten toeëigenen, want dan wordt de ik-
persoonlijkheid alleen maar rijker, en het besef van te slapen, niet wakker te zijn, minder. 
Natuurlijk kan ook de Heilige rechtstreeks ingrijpen, en dan moet je op Zijn Roep wel 
antwoorden: ja of nee. 
Dit is dus de ‘natuurlijke’ mens die in het meest extreme geval volledig  automatisch leeft, 
dus leeft op basis van deze drie centra Malkuth, Yesod en Hod. De relaties ertussen liggen als 
subjectieve processen vast. En dat werkt in de maatschappelijke praktijk uitstekend! 
We kunnen als ‘natuurlijke’ mens nauwelijks bewuste invloed uitoefenen op de circulatie van 
die krachten. Dat bewijst het feit dat we heel moeilijk ons karakter kunnen veranderen, onze 
gewoontes, onze vooroordelen. Wij zijn niet aanwezig hoewel we denken (Yesod-denken) 
van wel, wij reageren op grond van verankerde programma’s. De enige manier om hieraan te 
ontkomen iszoals aangegeven dat op het niveau van Hod-denken andere gedachten worden 
aangebracht die het persoonlijke belang overstijgen en de vanzelfsprekendheid van ik-
structuren ‘im Frage’ stellen. 

 
 
Fase 2 Berouw, verzachten van ik-structuren 

Door authentieke religieuze verhalen, toevallige ontmoetingen met mensen die ‘verder zijn’, 
door ‘buitengewone’ omstandigheden, ervaringen die ons leven op zijn kop zetten, heilige 
teksten e.d., maar natuurlijk ook door Genade, kan het schokkende besef ontstaan dat we niet 
wakker zijn, dat we geleefd worden zoals een automaat. We gaan aanvoelen dat ons leven niet 
voldoet aan wat haar potentie is, aan wat ervan verlangd wordt (door wie?), dat we niet vrij 
zijn en hoewel we denken van wel geen keuze maken voor het Goede. Op tal van manieren 
kan die omkerende impuls ontvangen worden. Ons Hod denken maakt zich losser van de ik-
gericht persoonlijkheid, gaat open voor datgene wat mij overstijgt, en dan treedt de fase van 
berouw in. Berouw, bekering, metanoia, inzicht allemaal lagen die mij doen beseffen dat ik in 
slaap ben zoals ik nu functioneer, dat ik ga beseffen dat ik wakker moet en kan worden. Er 
ontstaat een verlangen om wakker te worden, mijn leven anders te richten, niet meer 
uitsluitend op me zelf en vanuit mezelf. Door berouw beginnen de harde ik-structuren 
geleidelijk aan te verzachten. 

 
 
 
 
 
 
 



Fase 3  Hervorming           
 
 
Hod          Tiphereth 
 
           
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       
Yesod                          Netsach 
                                                                            affectie/liefdeskracht 
           emoties                                                affecties 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      
    Malkuth 
 
 
Netsach gaat nu een belangrijke rol spelen. Netsach heeft met affecties te maken.  De 
‘energie’ van Netsach komt van de Nefesh, de goddelijke ademhaling die ons van moment tot 
moment het leven schenkt en dus verbonden is met de Adem bij de Heilige, de Neshamah. De 
verbindende beweging ‘in’ de ziel tussen de Neshamah en de Nefesh wordt Ruach genoemd.   
Netsach bevindt zich op zijn goede plaats, namelijk op de rechterkolom die van kracht/liefde. 
Netsach verwijst naar het diepe gevoelsleven in ons, naar datgene wat werkelijk tot ons hart 
‘spreekt’. Het zijn niet onze ‘emoties’ (Yesod) maar ons gevoel van liefde, van  naastenliefde, 
verbinding met anderen, anderen gelegenheid geven te zijn wie ze zijn, belangeloos. In de 
automaat is Netsach zwak ontwikkeld. Er is geen verbinding getekend in de dualistische 
boom. Alleen op de ‘goede’ momenten, die vallen ons altijd weer toe, is dit diepe gevoel 
rudimentair aanwezig. 
In deze fase wordt de functie van Netsach aangewakkerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld door 
meditatie en andere religieuze ‘oefeningen’ (gebed, eredienst). Er wordt geleerd meer te leven 
vanuit het hart, wakker te worden voor het mystieke hart, minder vanuit het hoofd. Kern van 
de oefeningen is dat we proberen ruimte te zijn , dat wil zeggen dat we ons niet identificeren 
met lichamelijk gewaarwordingen, gevoelens en gedachten. Ruimte zijn houdt overigens in 
dat we ons ook niet identificeren met ons lichamelijk hebben zonder ons lichamelijk zijn, ons 
lijfelijk zijn, te verloochenen. Wanneer de Netsachkracht sterker wordt ontstaan paden in de 
dualistische boom naar Malkuth, Yesod en Hod. De rechterkolom van de kracht en liefde 
wordt nu verbonden met de linkerkolom van vorm, van structuur, allemaal vanuit Netsach. 
En de liefdeskracht, die Netsach zelf ontvangt, begint de blokkerende structuren van Malkuth, 
Yesod en Hod zachter te maken en te zuiveren. Er beginnen nieuwe structuren voor de 
persoonlijkheid te ontstaan die we Tselem noemen, maar deze is aanvankelijk nog 
onvolgroeid en weinig duurzaam. Door de structurele verandering kan het aspect van 
naastenliefde niet alleen theoretisch (ethiek) maar als energie, een rol in ons leven gaan 
spelen. Dat drukt zich uit in meer betrokken handelen, in het persoonlijk bewustzijn dat nu 
transparanter wordt en wat minder egocentrisch, ook in ons denken. Daarom zijn in het 
Christendom maar eigenlijk in alle tradities naastenliefde èn de praxis ervan zo belangrijk. 
 
 
In termen van de dualistische Boom wordt Yesod hierdoor meer naar de middenkolom 
getrokken, naar zijn ‘juiste’ plaats. Er komt licht in het nachtbewustzijn. Het bewustzijn dat 
nu ontstaat kunnen we schemerbewustzijn noemen. 



 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          
 
 
Hod          Tiphereth 
 
          
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       
Yesod                          Netsach 
                                                                                      affectie/liefdeskracht 
           emoties                                          affecties 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
      
    Malkuth 
 
 
 
Dat betekent dat het ik-bewustzijn meer en meer transparant wordt en dat we meer en meer 
hier en nu bewust worden, aanwezig zijn. Ik ben dan minder als automaat, minder ik-
persoonlijkheid maar meer als persoon aanwezig en dan gaan de centra anders functioneren. 
De paden tussen Malkuth, Yesod en Hod die er waren, blijven natuurlijk bestaan (we kunnen 
niet geheel zonder automatische reguleringen), maar er  komt de nieuwe gloed en invloed van 
meer aanwezig zijn bij. Dit zou je de geboorteweeën van de ziel kunnen noemen, dat is wat 
we genoemd hebben: wakker worden. Door de geboorte van de ziel zijn we meer en meer in 
staat tot kiezen, in vrijheid te handelen, niet langer automatisch gebonden aan primitief 
eigenbelang. Zelfbewust zijn, maar dan in de zin van iemand die aanwezig is en tot relaties in 
staat. Dus in staat tot attitude en gedrag die voor de ‘natuurlijke’ mens strijdig zijn met haar 
subjectieve belangen.  Dit gaat naar het niveau waarop eigenlijk elke volwassenen zou moeten 
functioneren wanneer onze cultuur en onze scholingen normaal zouden zijn.   
 
 
 Fase 4  Transparante persoonlijkheid 
Als de hervorming een zekere duurzaamheid krijgt, kunnen spreken van een geestelijke mens. 
De geestelijke mens leeft in de praktijk op basis van zijn talenten en mogelijkheden en stelt 
zich ten dienste stelt van anderen (naastenliefde). Handelend in de wereld en dat tegelijk 
combinerend met een meditatieve houding. Dan kan gesproken worden van een transparante 
persoonlijkheid. Transparant in de zin dat in de persoonlijkheid de ziel, de Nefesh, invloed 
kan uitoefenen. Er is een zeker evenwicht  tussen het lichamelijke (horizontaal) en de ziel 
(verticaal). Het goddelijk liefde vindt nu in de transparante persoonlijkheid een ontvankelijke 
structuur zodat ze nog beperkt, maar toch kan binnentreden.. Deze structuur van de volwassen 
Tselem en de transparante persoonlijkheid worden gekenmerkt door dagbewustzijn. 
 
 
 
 
 



             Tifereth 
                 
 
 
 
                     Hod               Netsach 
                               (water)                                                              (vuur) 
 
                                                                                  Yesod 
                                                                                 (lucht) 
      
     
                                                        Malkuth 
                                                         (aarde) 
 
 
De geestelijke mens is de mens in viervoud, dat geassocieerd wordt met de vier elementen. 
Wanneer Yesod in het midden staat is het mogelijk om Hod  (structuur/verstand) en Netsach  
(affectie/wil) in evenwicht te brengen. Yesod bemiddeld, is nu weer bemiddelend fundament. 
Dit wordt vaak weer gegeven dat de mens dan een vierarmig kruis is waarin de vier 
elementen, de vier centra in evenwicht zijn. De eerste grote fase van de ontwikkelingsweg is 
nu ‘voltooid’. Daarbij moeten we wel beseffen dat geen enkel structuur eenmaal bereikt 
automatisch duurzaam is. In die zin is voltooiing nooit af of definitief. De verleiding en de 
neiging om ‘natuurlijke’ mens te zijn, zijn steeds aanwezig. Er is ‘terugval’ door verblinding 
en in benauwing van eigen ik-structuren. En altijd weer wordt gevraagd om op te staan, door 
de bereidheid om ontvankelijk te worden voor de liefde. De oefeningen die deze bereidheid 
ondersteunen en verdiepen blijven daarom altijd, ook gedurende het spirituele proces, 
onontbeerlijk.  
 
 

 
Fase 5   Wedergeboorte, ontwaken van de Ruach 

In deze fase gaat het erom dat de Ruach ontwaakt. 
De hervormde mens is weliswaar een stabiele, redelijk wakkere mens maar beschouwt zich in 
wezen nog steeds als autonoom, hoewel hij deelt met anderen maar steeds vanuit zichzelf. 
In deze fase, een wezenlijke religieuze fase, komt de mens tot de ontdekking dat al het denken 
en alle gevoelens, ja zelfs het lichaam en de ademhaling hem letterlijk gegeven wordt.  
Dat niets van hemzelf is, ook niet zijn mooiste gedachten en daden. Niet weten in het hoofd, 
maar dat innerlijk zo gaan ervaren en er naar gaan handelen.  
De goddelijke Liefdeswil wordt richtsnoer, niet de eigen wil om goed te zijn en te doen. 
Dat is de mens die weet helemaal niets uit zichzelf te kunnen, en dat hij alleen maar kan 
proberen ruimte te maken, d.w.z. aanwezig te zijn. Ik ben niet de bron, ik ben vat, ik ben 
ontvanger die ruimte kan zijn voor de kracht van de Heilige, of voor de kracht van de gehele 
ziel. Een omkering van ervaring.  
Niet ik heb een ziel, maar ik ben van ‘mijn’ ziel. Het is de levende ontdekking dat achter het 
normale dagelijks bewustzijn, en ook achter die aanwezigheid een diepere kracht schuilgaat 
en dat je daar meer en meer transparant voor mag worden.   
 
 
 



 
 
             Tiphereth 
                (Ruach) 
 
 
 
                     Hod            Netsach 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
De mens, die viervoud, begint transparant te worden voor wat daarachter schuilgaat, voor het 
verticale. Dat betekent dat de invloed vanuit Tifereth (stippellijntjes) tot het bewustzijn begint 
door te dringen. Rechtstreeks en vaak door de naastenliefde, vaak ook via intuïtieve gedachten 
die ontvangen worden. Hier kunnen weer meditatieoefeningen  je leren te ontvangen, je stil te 
maken, je transparant te maken voor de Heilige, helpen. Er is een belangrijk verschil tussen 
leren aanwezig te zijn en leren transparant te worden voor de Heilige. Al mijn handelingen 
die niet vanuit mij vertrekken maar wel via mij gebeuren, hebben niet ‘ik’, maar de Ruach als 
subject, als bron. Net zoals ik allerlei ervaringen opdoe en daardoor gevormd word, zo kan nu 
de Ruach via het instrument van de persoonlijkheid ervaringen op  doen en structuur krijgen. 
Daartoe is het fysiek en psychologisch ontmoeten van de horizontale wereld, dus van Assiah, 
nodig. Als ik wakker geworden ben, en vervolgens leer me te offeren ( je ter beschikking 
stellen aan het goddelijke van de ziel; opofferen van je eigen belangen, gedachten, ideeën , 
interpretaties), dan kan ‘mijn’ ziel van goddelijke oorsprong beginnen door te dringen in deze 
wereld (en dat heeft met onsterfelijkheid te maken) en daarin ervaringen opdoen en daardoor 
structuur krijgen. Door deze (geïndividualiseerde) structuur die gaat ontstaan en die we 
Demuth noemen, gaat de Ruach, Tifereth in ons schema, langzaam naar de middenkolom, 
naar zijn plaats, krijgt een eigen kwaliteit, wordt een specifieke manifestatie van de Heilige 
die hij ontleent aan de aarde. Nu ontvangt de Ruachziel naast het voortdurend voedsel vanuit 
de hemelen, ook voedsel vanuit de aarde en krijgt daardoor een specifieke structuur. Onze 
unieke individuele ervaringen mits transparant voor de ziel vormen het voedsel van die ziel, 
en de ziel, eerst volstrekt onbewust alleen maar kracht, begint aan een individualisatieproces, 
krijgt een zekere mate van identiteit. Zo ontstaat er op basis van het viervoud als het ware een 
bloem die zich kan openen (symbool van het rozenkruis). De mens  ervaart zich niet langer als 
een autonoom persoonlijk individu, maar als drager van iets goddelijks, en als iemand met een 
opdracht. Het leven wordt in dienst gesteld van de Heilige. De vier is vijf geworden: de basis 
voor het ontstaan van de hemelse mens.  
Dat verdere groeiproces van de mens wordt hier niet verder besproken. 
 
 
 
 
 
 



                                                 Tifereth 
                                                  (geest) 
 
 
 
 
                                        Hod                                                Netsach 
                                      (water)                                             (vuur) 
                                                                           Yesod 
                                                                            (lucht) 
 
  
                                                  Malkuth 
                                                    (aarde) 
  
 
 
 
 
6. Boom van de Tselem 
Zoals we eerder de Guph Boom weergaven, kunnen we ook de getransformeerde Tselem in de 
boomstructuur, de bewustzijnsniveaus van de persoonlijkheid, weergeven.  
(zie volgende pagina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         Boom van de Tselem    
 
                                                                                                                      dienstbare 
dag bewustzijn       bewustzijn                                               transparante 
(bewustzijn van ‘hogere’ wil)                         persoonlijkheid 
                         overbrugt permanent grote ‘afgrond’ 
                                                    opgebouwd vlgs ideaal/religieus model 
                                niet meer op basis van toeval, 
                omgeving en cultuur. 
                     (brug- ‘willen’-zijn) 
 
 
aanwezig zijn; zelfherinnering 
 
 
 
 
 
          ware 
schemer bewustzijn        persoonlijkheid 
(geheel van conditioneringen       (behorend bij ‘mij’) 
ontstaan door de zes sefiroth 
tijdens leven) 
(op grens van ‘slapen’ 
en waken) 
 
 
 
bij geboorte          
rudimentair aanwezig                    onware of ‘natuurlijke’ 
(begint zich meteen   (fundament middenkolom)               persoonlijkheid (‘men’) 
te ontw.: patronen; eerst       gevangen in lagere regionen  
nog onbewust)            van ons bestaan; slapen, waakdromen , 
nachtbewustzijn (‘slapen’)    Tselem                schijn, bron van het kwaad en  frustraties 
 
            
 Bij geboorte volledig         klippoth 
 ontwikkeld 
lichaamsbewustzijn 
                                                                          Guph 
  
                                                                         
 
7.  Objectieve en psychologische zelfobservatie 
Objectieve zelfobservatie wordt mogelijk door heilige wisselwerking van Geburah-Tifereth-
Chesed (hier niet verder uitgewerkt). Dan gaan we opmerken we dat we, ook als we dat niet 
willen, nagenoeg de gehele dag meestal egoïstisch vanuit de onware of ware persoonlijkheid 
leven, op nachtbewustzijn  of schemer bewustzijn. Op dat niveau van de onware 
persoonlijkheid (Yesod) wordt ons denken, voelen en willen vooral bepaald door externe 
invloeden: door zintuiglijke indrukken die we via Malkuth ontvangen, door de gedachten die 
voortdurend door Hod worden gegenereerd en door de onophoudelijke wilsimpulsen 
(begeerten) die Yesod voortbrengt. Daarnaast spelen ook maatschappelijke boodschappen en 
invloeden een grote rol. De ‘natuurlijke automaat’ krijgt haar energie zoals hiervoor 
besproken vooral vanuit de zintuigen, niet vanuit Nefesh. Daarom moeten de paden gezuiverd 



worden, opdat Netsach, de energie van Nefesh, ermee verbinding krijgt. Om ‘wakker’ te 
worden moet een zuivering van de automaatwerking, dus van de drie paden tussen de drie 
centra, plaats vinden. Als eerste stap is vereist: zelfkennis door middel van psychologische 
zelfobservatie (Hod-Tiphereth-Netsach) want aanvankelijk zal dat nog niet mogelijk zijn door 
objectieve zelfobservatie (Geburah-Tifereth-Chesed). Eerst moeten we m.b.v. energie die we 
uit gebed, meditatie en ritualen mogen ontvangen, de drie paden  (laten) zuiveren, zodat als 
het ware hun polariteit wordt omgekeerd en ze op een heilzamere wijze gaan functioneren.  
We onderzoeken in de zelfobservatie (reflecterend denken, Hod) hoe in de driehoek: Malkuth-
Yesod-Hod communicatiepatronen verlopen en gaan inzien dat:    
het pad tussen Malkuth en Yesod gehechtheid aan de buitenwereld laat zien en ketens van 
oorzaak en gevolg, waardoor we volledig door de wereld worden geleefd. De zintuiglijke (en 
sociale) ervaringen (Malkuth) houden ons ik-besef (Yesod) in een web van illusies gevangen. 
 Gezuiverd is dit pad indien de vier elementen tot evenwicht komen, zodat nu de 
 zintuiglijke indrukken op een objectieve manier aan Yesod worden doorgegeven, 
 waardoor Yesod de voortdurende botsingen met de werkelijkheid (conflicten, 
 gefrustreerde verwachtingen) niet langer aan de Wereld wijdt, maar aan zichzelf. 
De invloed van de Nefesh op Malkuth en daarmee op hele automaat circuit bevrijdt ons 
worden van de lagere energievorm van de Aarde 
Het pad tussen Malkuth en Hod bij de  ‘natuurlijke’ mens domheid toont, dwaasheid, leven in 
een roes, in gedachtenspinsels, niet handelend vanuit kritisch denken, maar rechtvaardigend 
denken om ons ‘slaafs’ of egoistisch handelen te verdedigen. 
 Gezuiverd is dit pad indien onze Hod-kennis door berouw een authentiek verlangen 
 in ons oproept om de weg te gaan en te gaan handelen in overeenstemming met de 
 leer zoals we die op dit niveau begrijpen. 
De invloed van de Nefesh op Hod verlicht ons denkvermogen, maakt ons ontvankelijk voor 
geloofswaarden van een (authentieke) geestelijke traditie, waardoor het mogelijk wordt met 
het werk van ook objectieve zelfobservatie echt te beginnen. 
Het pad tussen Yesod en Hod in dit verband wordt beheersd door zwakheid, desillusies, 
angsten al dan niet bewust. Ons denken en voelen (begeerten, ik-besef,  Yesod) reageren op 
alles op basis van angst, zelfhandhaving en onzekerheid, hoe groot we onszelf in onze 
gedachten en gevoel ook mogen opblazen, hoe belangrijk we ons zelf ook mogen vinden. 

Gezuiverd wordt dit pad  mogelijk dat onze Hod-kennis van de geestelijke weg  
 psychologisch inzicht in ons wakker maakt en we dus tot psychologische zelfkennis 
 komen. We zien in en aanvaarden dat we een veelheid zijn die bestaat uit een groot 
complex ‘ikken’. Een fundamentele wijziging in ons bewustzijnsniveau wordt 
hierdoor voorbereid. 

De invloed van de Nefesh op Yesod breekt ons vastgeroeste ‘ik-besef’ open door de ‘intuïtie’ 
van een andere ‘hogere’ wereld en helpt de (onware) persoonlijkheid ontvankelijk te worden 
voor de ziel.  
Op het niveau van de Ruach en Demuth is de psychologische observatie activiteit secundair. 
Objectieve observatie wordt in overgave ontvangen in meditatie, kabbalistische studie, lectio 
divina, rituele inwijdingen                                                                                  
                                
                                                                                                  Paul Horbach, aug 2014 
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