14. Het incarnatieproces – transmigratie.
Het Hoger Zelf is de goddelijke Vonk. Het is het zaadje dat afdaalt naar het hemelse om zich te
ontwikkelen. Daartoe moeten in de materie ervaringen worden opgedaan. Om deze ervaringen in een
lichaam op te kunnen doen is er een ziel (LZ) nodig ter verbinding met de materie. Ondertussen blijft
de binding met het HZ bestaan.
De transmigratie of zielsverhuizing betekent de verplaatsing van de ziel doorheen de verschillende
ervaringsdomeinen/werelden naar andere levens. Het is het ganse pakket van incarnaties en
reïncarnaties. Het betekent niet dat er een overgang bestaat van mens naar dier. ''Veelvuldig zijn de
werelden doorheen dewelke zij wentelen. En elke omwenteling is wonderbaarlijk in vele verborgen
wegen. Maar de mens hij weet of merkt het niet."

De weg van de ziel doorheen de rijken.
Oorsprong: de Schepper
GR
Tiferet = de goddelijke vonken
I
HR
de Grote Oceaan:
IK BEN?
Zij dalen af doorheen de hemelen tot de 3° hemel.
In het hemelse krijgt de goddelijke Vonk een lichaam zodat het zich op dit
trillingsniveau kan handhaven:
de GEEST
PR
In het PR krijgt de geest een paradijselijk lichaam:
de ZIEL
De ziel verblijft in afwachting van een incarnatie in de "schatkamer van de Lege Zielen".
Zuiver is leeg. De ziel heeft nog niets geleerd. Het is niet hetzelfde als een zuivere ziel die
terugkeert en alle bindingen heeft verbroken.
Materiële wereld: de ziel incarneert in een fysiek lichaam. Bij een 1° incarnatie bekijkt de
ziel het universum zeer naïef.
De verschillende rijken kennen een verschillend aantal
dimensies:
Het goddelijk rijk:
? of 0 of ∞
Het hemelse rijk:
7 dimensies
De paradijselijke wereld:
5 dimensies
De materiële wereld:
3 dimensies
De 1° dimensiesprong gaat van het GR naar het HR; de 2° van
het HR naar het PR. Een indaling van een goddelijke vonk kan
in verschillende hemelse rijken tegelijk gebeuren zoals een 3-D
doos veel 2-D papier kan bevatten. De goddelijke vonk kan in
12 verschillende hemelse rijken tegelijk aanwezig zijn en vanuit
het HR tegelijk in 12 verschillende paradijselijke rijken. In de
kosmos die wij kennen zijn dit dus 144 ervaringsdomeinen
(verschillende zonnestelsels) waarin de goddelijke vonk (de
geest) tegelijk aanwezig kan zijn. Dit is te vergelijken met de
geest die 144 scholen tegelijk bezoekt. Hiervan zijn wij ons niet
bewust maar wij leren er zo wel veel sneller door. Er blijft een
flauw contact bestaan via de bewustzijnslijn zoals 2 handen of
10 vingers door een zwart doek voor de toeschouwers
ogenschijnlijk afzonderlijk van elkaar werken maar toch een
eenheid vormen.
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De ziel in de paradijselijke wereld kan 7 lichamen tegelijk bezielen. Alles is trilling en alles trilt op een
bepaalde frequentie. De goddelijke vonk kan veel hoge trillingen aan. Maar eenmaal in het PR en in de
materiële wereld afgedaald zijn die verdraagbare trillingen veel lager. De goddelijke vonk kan dus
verschillende lagere trillingen tegelijk waarnemen. Elk deel van het ervaringsgeheel heeft een eigen
inbreng. In de materiële wereld heeft de ziel nog een tweelingziel. De mens is er een 288° deel van
dezelfde ziel. In de afdaling kan de geest dus aanwezig zijn in
12
hemelse
werelden
de ziel in
12 paradijselijke werelden
en lager kan de ziel zich vastklampen aan
12 materiële werelden
De Getuigen van Jehova geloven dat bij “het Laatste Oordeel” 144.000 zielen gered zullen worden:
12 x 12 x 103; 103 = de 10 sferen met 3 dimensies in de materiële wereld.
Uiteindelijk worden alle stukken in de materie weer verenigd. Alles wat uitgezonden werd komt ooit
eens terug naar het goddelijk niveau. Het is de terugkeer tot de grond van waaruit ge zijt gemaakt. De
eenheid is er altijd maar wij zien ze niet.
De 4 rijken vinden we terug in de 7 chakra’s:
• Het goddelijk Zelf:
7° chakra
• Het hoger Zelf
:
hogere chakra’s
• Het lager Zelf
:
lagere chakra’s
• Het centrum of keerpunt is de hartchakra of Tiferet
De geest (HR) staat met het hoofd thv de 3° scheppingsdag. (droog land,
veldgewas, struiken, bomen) Hier komen de lessen tevoorschijn omdat er
contact is met Malchoet van het goddelijke. Op dit niveau zijn de lessen nog
altijd louter theorie die in het hemelse niet in praktijk kunnen worden
gebracht. Het moet worden beleefd en uitgevoerd in de materiële wereld.
Hiervoor moet de geest in het PR dringen waar vorm wordt gegeven aan de
ziel.
Vanuit het bovenparadijselijke werd de mannin gehaald om zich te kunnen
verstrengelen met een materieel voertuig, ons fysiek lichaam. Dat lichaam
kan mannelijk of vrouwelijk zijn in functie van de lessen die geleerd moeten
worden en in functie van de behoeften van de aardse sfeer. Bv:
Na een oorlog waarin veel mannen gedood werden, worden er meer jongens
dan meisjes geboren. Na enkele jaren stabiliseert zich dit.
In een 1° kleuterklas zie je al eens een meerderheid emotionele kinderen, dan weer een jaar met een
meerderheid actieve of materieel ingestelde kinderen… Afhankelijk van het type binnen de cyclus van
4 jaar dat overheerst, nl lucht, vuur, aarde, water. Later worden door de zittenblijvers de klassen weer
heterogener.
De verstrengeling van een ziel met een lichaam is een deel van de persoonlijke “ladder”.
Van het materiële lichaam op de ladder zien we +/- de helft. De andere trillingen zien wij
niet. Sommige mensen kunnen dit wel (door training). De hoogste trillingen van het
materiële lichaam en de laagste van de ziel zijn gelijk. Zolang deze verstrengeling duurt
blijft het lichaam het centrum van het bewustzijn. Het lichaam bepaalt wat we ervaren en
doen. Deze ervaringen worden vertaald door het logisch verstand (materie) en geplaatst
in functie van het lichaam of de persoon.
Daalt de ziel af en bindt de ziel zich aan de materie “gaan de hemelsluiers dicht”. Dit is
nodig om
• de verbindingen met hoger te verbreken, anders is er geen impuls om door te
gaan.
• de toekomst niet te kennen, zo toch veroorzaakt dit angstreacties. Bv weten waar
je de dood zal vinden
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In het hogere HR worden de individuele programma’s geschreven; de collectieve programma’s
worden in de lagere hemel geschreven. Op Daat van het HR bevinden zich de individuele
Akashakronieken. Die geven een overzicht van de doelstellingen van de eeuwige toekomst en van een
verwerking van het verleden. Op Daat van het PR (= Jesod HR) bevinden zich de collectieve
Akashakronieken.
Nostradamus had toegang tot de collectieve Akashakronieken. Hij zag enkel de blauwdrukken. Hoe
deze vorm zouden krijgen kon hij niet zien. Daarom zijn die teksten enkel te begrijpen als het voorval
al voorbij is.
De goddelijke Vonk daalt af vanuit het GR via het HR tot in het hoger PR om daar een vorm te
krijgen. Deze vorm is de behuizing van het bewustzijn in het hoger paradijs of ook de “tuin van Eden”.
In het hoger PR moet de ziel wachten tot het moment van een afdaling in de materiële wereld.
Incarnatie is “in het vlees” of in de materie komen.
Het niveau of de schatkamer der volleerde
zielen. De volleerde zielen zijn geesten zonder
ziel want ze incarneren niet meer.
Een zuivere ziel heeft alles ervaren en heeft
deze ervaringen ontdaan van de kennis van
goed en kwaad. Die is door de “wolk” of karma
gegaan naar het gebied van zuivering.
De schatkamer der lege zielen bevat de zielen
die voor de 1° keer zullen incarneren of nog
niets hebben ervaren
De binnencirkel van de mensheid of het huis
van Israel of het mystiek lichaam van Christus.
De objectieve Kennis zit op het niveau van de
volleerde zielen in het HR. De theorie moet
omgezet worden in de praktijk. De volleerde
zielen houden zich bezig met het onderricht
van de mens. De Kennis wordt in “cascades”
doorgegeven. Cfr Een universiteitsprofessor geeft geen les in het 1° leerjaar. De volleerde zielen
geven de Kennis door aan de “lege” zielen. Zij zien de wereld immers nog zeer naïef. Cfr Een kind in
de kleuterschool beseft niet wat komen zal in de hogere graden. Zij die onderricht geven op de
tussenniveaus zijn verzameld in de “binnencirkel van de mensheid”. Zij zitten met het bewustzijn in
het bovenparadijs. Van hieruit krijgt het woord vorm die de inhoud weerspiegelt. Dit wordt vlug
vergeten, zodat de vorm belangrijker wordt dan de inhoud. Dit gaf/geeft aanleiding tot menig
godsdienstoorlogen.
Van zodra de zielen afdalen, kunnen ze niet meer door de sluier van het hemelse ‘kijken’. Daarom
richten ze hun aandacht op wat zij nog wel kunnen waarnemen, en dat is wat ze kunnen waarnemen
door de openingen van hun fysieke beperking, nl de zintuigen. Dat gaan de afgedaalde zielen ervaren
als de enige werkelijkheid. Hierdoor gaat men onwillekeurig denken dat men vrij is. Men doet er aan
body- en egobuilding. Wordt men alleen hierdoor nog gedreven incarneert men onder de impuls van
één van de buitenzuilen in plaats van de middenzuil. Te veel vooruitgang of te veel conservatisme,
men krijgt de eigenschappen mee om een radertje in het systeem te zijn ter glorificatie van het ego.
Het concept van de mens werd geschapen op de 6° dag maar de mens zelf werd geschapen in Tiferet
GR: YAHVEH ELOHIM = Keter HR. Hier scheidden de goddelijke vonken zich af om de 7° hemel
te betreden. Na vele incarnaties zullen de goddelijke vonken terugkeren naar het GR als IK BEN! Dan
zijn ze de volmaakte mens of Adam Kadmon. Over dit niveau is in de Kabbala niets bekend.
Henoch/Metatron ging het GR niet binnen. Hij koos om de goddelijke vonken te begeleiden tot zij
minstens Malchoet HR zullen hebben bereikt.
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Bij een doortocht in het HR krijgt de geest 1 van de 12 geestestypes (≠ zieletype). Dit wordt in de
Kabbala vertaald als 1 van de 12 stammen van Israël. Dit komt overeen met de tekens van de Zodiak.
De ziel daalt af onder begeleiding. Die begeleiding is niet altijd
zichtbaar. In de wachtkamer der zielen verblijft de ziel tot het ogenblik
van haar incarnatie. Tijdens dit verblijf vertelt Adonaï de ziel wat de
kosmische bestemming zal zijn. De ziel krijgt een volledig overzicht
van het toekomstig leven. De ziel verschijnt voor “de troon van God”.
Elke ziel heeft een eigen kosmische bestemming. Ook tijdens de
zwangerschap krijgt de ziel inzicht vanuit het HR tot in “de hel”. De
werking van het rad van incarnatie en reïncarnatie wordt uitgelegd. De
ziel krijgt een overzicht van het hoe en waarom alsook van het
volgende leven. Ook hier wordt het hoe en het waarom uitgelegd. Alle
omstandigheden, personen, moeilijkheden, enz... worden getoond. Er
wordt uitgelegd hoe de ziel zich moet gedragen. Ook de juiste reactie
op gebeurtenissen en alle antwoorden worden meegegeven. Hoe de ziel
deze ervaringen zal invullen blijft evenwel een vrije keuze. Tijdens de
groei in de moederschoot krijgt de ziel ook waarschuwingen tegen de
verleiding van de slang. Het hoe en het waarom en vooral het doel van
het leven moeten voor ogen worden gehouden! Het goddelijk Licht dat
ons bij een 1° incarnatie werd meegegeven en de ervaringen van vorige
incarnaties worden gedimd om te voorkomen dat de ziel zou gaan
“zweven”, verlangen om terug te keren of de lessen te
veronachtzamen. De ziel krijgt ook een overzicht van de werking van de kosmos. Men toont de ziel
haar kosmische bestemming. Elke ziel heeft een eigen kosmische bestemming op het goddelijk niveau.
Er wordt onderricht omtrent het doel van de lessen op het aardse niveau. Iets dat in moeilijke
omstandigheden wordt geleerd, schijnbaar afgesneden van de hogere niveaus, heeft een grote waarde.
Deze ervaringen zijn intrinsiek deel van de ziel. De eigenschappen moeten ten dienste staan van het
goddelijk Plan. Dit is de les om het 1° gebod te leren respecteren.
Omdat de kennis wordt meegegeven is er vaak strijd tussen handelen vanuit het verstand en handelen
vanuit het gevoel. Door deze kennis kan de ziel “zelfmoord” plegen in de moederschoot met een
natuurlijke abortus tot gevolg. Dit geldt natuurlijk niet voor alle natuurlijke abortussen. Het kan ook
een gevolg zijn van een disfunctionerend Hod of Netsach of omdat het levensplan van de ziel maar tot
daar reikt. Dit kan alleen wanneer dit een mogelijkheid is in het levensplan van deze ziel. Werd dit niet
“voorzien” lukt dit niet!
De ziel die verblijft in “de tuin van Eden” wil niet incarneren. Zij wil de hemelse sfeer van vrijheid
niet verlaten om te verblijven in een materiële sfeer van leugens, bedrog en corruptie. Zij is zich
bewust van het schijnbaar afgesneden zijn van de hogere sferen en van de valkuilen van die materiële
wereld. De ziel gaat pleiten om niet te moeten incarneren in de materiële wereld. Negatieve aspecten
zijn immers:
- Gehinderd worden door een lichaam
- Slaaf zijn van de materie en de omstandigheden.
- Leven in een wereld van corruptie en eigenbelang.
Het is nochtans de bedoeling om deze omstandigheden te leren kennen.

De incarnatie van de ziel en de vorming van het fysiek
lichaam. De fysieke geboorte.
In het PR krijgt de ziel een vorming. Daalt de ziel doorheen de planetaire sferen in het lichaam af,
krijgt zij van de planetaire sferen eigenschappen mee. Het fysieke lichaam wordt in de materiële
wereld door een man en een vrouw gemaakt. Het fysiek lichaam moet onderhouden worden. Dit
onderhoud is noodzakelijk maar geen doel op zich.
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Kabbala: “Malchoet of het materieel niveau van het seksueel orgaan van de man en de vrouw
ontmoeten elkaar in Jesod”.
Jesod is de grondslag of het scheppend element. Op het moment van de extase worden de trillingen
van de materiële lichamen verhoogd. Deze trillingen werken door tot het hoger deel van het materiële
en dus ook tot in het lager paradijs. Hierdoor komen ziel en lichaam in een productieve eenheid. Dit
zuivere energieveld stijgt zodat de ziel van het kind kan indalen en dus meewerken aan de vorm van
het lichaam.
Biena (moeder) en Chochma (vader) van de fysieke wereld ondernemen actie. Zij stellen zich op als
doorgevers van het goddelijke Licht. De scheppende lichtflits kan indalen van het goddelijk niveau tot
Malchoet van het fysieke. De cel die ontstaat wordt goddelijk bevrucht.
De andere sferen van de fysieke boom zullen hun invloed laten gelden, voornamelijk die van de
moeder om die ene cel te helpen vermenigvuldigen. De actie gebeurt door CHESED (genade). De
vermenigvuldiging wordt gecontroleerd door GVOERA. Het geheel wordt in eenheid gebracht door
TIFERET. Die zorgt ervoor dat elke cel correspondeert met de ziel van het kind. In elke cel van het
kind moet de ziel zich volledig uitdrukken. Elke cel is uniek maar houdt de kenmerken van het
volledige lichaam in zich. Dit vraagt ongeveer 10 weken. Vanaf 10 à 12 weken is het menselijk
embryo te onderscheiden van andere dierlijke embryo’s. Dat is het tijdstip waarop de ziel zal indalen
en de kundalini of scheppende lichtflits van het goddelijke zich zal vestigen op Malchoet.
De natuurlijke ritmes van het nieuwe lichaam worden gecontroleerd door Netsach en Hod. Het
autonome zenuwstelsel in Jesod kan zich vormen. Het lichaam doorloopt alle fasen van mineraal plant – waterwezen - … Dit duurt 9 maanden. 2 engelen worden aangeduid
om het kind te begeleiden in de aardse sfeer. Zij plaatsen een licht in de ziel.
De vormingstijd van het kindlichaam is niet verloren voor de ziel. De ziel
bindt zich langzaam aan het lichaam. Een volledige incarnatie van de ziel in
het lichaam duurt 27 jaar. Bij de meeste mensen is er nooit een volledige
incarnatie. Pas op 27 jaar kan de ziel de rol spelen waarvoor zij gekomen is.
In de moederschoot vangt een kind alles op vanuit de omgeving: stemmen,
geluiden, stemmingen van de moeder, agressie of liefde… De ziel moet zich
binden aan een natuurlijk lichaam. Dit lichaam draagt de kenmerken mee van
vele generaties.

Nadert het moment van de geboorte verdwijnt de kennis die Adonai
gaf om weerstand tegen de incarnatie te neutraliseren. Dit “weten” kan in het
onbewuste blijven hangen. Zij kan door omstandigheden of oefeningen naar
boven komen. Soms weten we gewoon wat we in bepaalde onverwachte
omstandigheden moeten doen zonder dat we erover moeten nadenken.
Het kind zelf geeft de impuls tot geboren worden. Door de moeilijke omstandigheden in het
geboortekanaal zal het kind wilskracht opbouwen. De baby ondergaat hier een “bijna dood ervaring”.
Door een geboorte via een keizersnede mist het die kans om wilskracht op te bouwen. De ervaring van
een geboorte of een natuurlijke abortus is een ervaring waar vele mensen bij betrokken zijn. Hier
passen alle puzzelstukjes in elkaar. De manier waarop in onze westerse maatschappij een kind ter
wereld komt ligt verre van het natuurlijke en kan een groot geboortetrauma veroorzaken:
- Zij worden op de wereld “getrokken”.
- Het lichaam dat nog geen lucht kent wordt er onmiddellijk aan blootgesteld.
- De navelstreng wordt zo vlug mogelijk doorgesneden.
- De longen moeten onmiddellijk zuurstof binnen krijgen.
- De baby wordt weggenomen van de moeder voor het badje.
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