
Om het concept Dieptes te begrijpen kan het dus heel erg handig zijn om 
inzicht te hebben in de Kabbalah. Hier vinden we immers de meest zuivere 
Essentie van de Dieptes. Het betreft 32 Kwaliteiten, die we in alles wat gema-
nifesteerd is, terug kunnen herkennen: dus ook in ons lichaam. De basis van de 
Kabbalah is de Sefer Yetzirah.

De Sefer Yetzirah
De Sefer Yetzirah, het Boek van de Schepping, is één van de oudste teksten uit de Joodse 
traditie. Deze tekst vertelt (in slechts enkele pagina’s) het verhaal van de oorsprong van de 
wereld, zoals dit geopenbaard werd aan Abraham. De Ouden zeggen dat deze Tekst door 
Abraham zelf geschreven werd en daarom zo’n 3000 jaar oud zou zijn. Hedendaagse we-
tenschap kan niet achterhalen wie de Tekst geschreven heeft, maar weet wel met zekerheid 
dat deze Tekst al circuleerde in de 2de Eeuw.

De Tekst beschrijft hoe het Universum gecreëerd werd door middel van 32 “wijzen van 
wijsheid”, genaamd 32 Intelligenties. De Tekst geeft ook inzicht in de verschillende relaties 
tussen deze Intelligenties. Eén beeld van deze belangrijke relaties wordt geboden door de 
Levensboom. Hier worden de 32 Intelligenties verdeeld in 10 Sferen en 22 Paden tussen 
deze Sferen. 

In vorig hoofdstuk hebben we gezien hoe de Sferen een uitdrukking zijn van de Muziek/
de vibratie/de functie van een Diepte. Dit is datgene wat alle elementen, die zich bevinden 
in een bepaalde Diepte, bij elkaar houdt of in relatie met elkaar houdt. De 22 Paden (die 
de Sferen met elkaar verbinden) zijn de Intelligenties die de Sferen activeren. Zij zorgen 
ervoor dat de functies in de vorm uitgedrukt kunnen worden. Zij zijn de oorzaak van de 
manifestatie van wijsheid.

Elk van deze 22 Paden krijgt een Hebreeuwse Letter, een Getal en een Klank toegewezen. 
De combinatie van deze letters vormt de woorden, die nodig zijn om de Scheppersge-
dachte te manifesteren; gedachten worden woorden en woorden worden daden.
Met deze 22 Paden (Letters) wordt de vorm én het levensverhaal van elke vorm geschre-
ven. Elk van deze 22 Paden krijgt ook één van de 10 Hemellichamen uit ons Zonnestelsel 
of 1 van de 12 Dierenriemtekens toegewezen

Het concept Dieptes naar analogie met een bedrijf
De Dieptes vertegenwoordigen de verschillende afdelingen in ons bedrijf. Elke afdeling 
heeft een bepaalde functie te vervullen, de omschrijving van hun functie vinden we terug in 
de omschrijving van de Sferen van de Levensboom. De werknemers in onze afdelingen zijn 
de 22 Paden. Het is door hun werk dat de functies verwezenlijkt worden. 
Er zijn dus slechts 22 werknemers in ons bedrijf! Als 1 van deze werknemers “thuis” blijft 
met de griep, dan blijft zijn/haar werk liggen.
Als er meerdere werknemers hun werk niet kunnen vervullen, komt het gehele functione-
ren van de afdeling in gevaar. Dit kan ervoor zorgen dat ook het functioneren van andere 
afdelingen bemoeilijkt wordt. Als zo uiteindelijk meerdere afdelingen niet meer naar be-
horen kunnen functioneren, is het bedrijf verplicht te sluiten. Mary Burmeister noemt dit 
“bye bye time”.

DE GROTE INDELINGEN

Niets is er, al was het maar de punt van één haartje, dat niet het werk is van de Hemel.

- Chinees filosoof Mo Tzu 470-391 v.C. -



Ons lichaam als bedrijf

Als één of meerdere van de “werknemers” in ons bedrijf (lichaam) overbelast zijn of niet gehoord wor-
den, merken we dit dus door het ervaren van ongemakken. De Kunst is dan uit te vinden welke werk-
nemer niet functioneert, zodat deze terug in harmonie wordt gebracht door middel van het geschikte 
stappenpatroon. 

HOE DRUKT EEN PAD, DAT 2 SFEREN OP DE LEVENSBOOM MET ELKAAR VERBINDT, 
ZICH UIT IN ONS LICHAAM?
Eén van de belangrijkste uitdrukkingsvormen van een Pad in ons lichaam is een Veiligheidsenergieslot. Een 
Veiligheidsenergieslot is een Sfeer van 7,5 cm, die ontstaat in een energetisch traject dat Beheerderstroom 
wordt genoemd en dat een gasachtige substantie vervoert. Op het traject van deze Beheerderstroom 
ontstaan 26 zulke Sferen. We hebben een Beheerderstroom links en rechts van ons lichaam en daarom 
26 Veiligheidsenergiesloten links en 26 Veiligheidsenergiesloten rechts van ons lichaam.  Als de energie 
vrijelijk doorheen deze gebieden kan stromen, ervaren we harmonie. Door voeding, houding, beweging, 
emoties, ... kunnen 1 of meerdere van deze gebieden “sluiten”, wat zich in eerste instantie uit in lichte 
ongemakken .Misschien slechts een lichte gevoeligheid. Het eenvoudig vasthouden van dit gebied brengt 
dan al harmonie ... meestal merken we echter niet dat een gebied zich sluit en geven we er geen aandacht 
aan, dit zorgt ervoor dat spanning zich ophoopt en na verloop van tijd functies en energetische trajecten 
gaat aantasten. Specifieke stappenpatronen zijn dan nodig om terug harmonie te verkrijgen. Een stappen-
patroon bestaat uit het vasthouden van Veiligheidsenergiesloten - in een bepaalde combinatie en in een 
bepaalde volgorde. Jiro Murai heeft zo verschillende stappenpatronen ontworpen die zich richten op het 
harmoniseren van volledige trajecten, bepaalde functies, bepaalde orgaanstromen, bepaalde gebieden in 
het lichaam (rug/hoofd/bekken/keel/...). Ook zijn er stappenpatronen, die zich richten op het ‘openen’ van 
de Veiligheidsenergiesloten.
Andere uitdrukkingsvormen van een Pad worden later besproken!

DE GROTE INDELINGEN

PADEN OP LEVENSBOOM  WORDEN  VEILIGHEIDSENERGIESLOTEN IN LICHAAM

Toevoeging: Pad 0 op de Levensboom 
drukt zich uit in de Centrale Stroom. 
Mary Burmeister noemt deze soms 
VES 0 Let wel: VES bevinden zich aan beide zijden van het lichaam



Pad 3 wordt Veiligheidsenergieslot 3
De eerste uitdrukking van Pad 3 vinden we terug in Veiligheidsenergieslot 3. Pad 3 is de verbinding tussen 
Chokmah (2de Sfeer) en Binah (3de Sfeer) op de Levensboom.
Hieruit kunnen we dus de functie van VES 3 uit afleiden. Een functie van een Veiligheidsenergieslot kun-
nen we afleiden uit zijn locatie (welke fysieke structuren bevinden zich er/welke energetische trajecten 
stromen er), uit zijn betekenis (getal, astrologisch kenmerk, ...), uit zijn werking in de verschillende Dieptes.

Door zijn locatie weten we dat het stappenpatroon dat  zich richt op het openen van VES 3, zal werken 
op de schouders - VES 3 heeft de zijkant van borstwervel 3 als centrum. Eveneens door zijn locatie weten 
we dat een ontspannen VES 3-gebied ervoor zal zorgen dat de bezenuwing naar hart, longen, ogen en 
speekselklieren harmonisch kan verlopen. Onze toepassing zal dus ook deze organen en klieren helpen.
Ook is dit gebied belangrijk voor dat deel van het motorisch zenuwstelsel dat een gedeelte van arm en 
hand aanstuurt.

Op het niveau van de orgaanstromen (meridianen) is BW 3 eveneens een interessant gebied. Hier bevindt 
zich als het ware een ‘deur’ voor de hartstroom en de longstroom. Deze deur gedraagt zich als een soort 
ventiel, dat zich opent als beide of één van beide orgaanstromen overladen is. Overladingen die ervoor 
kunnen zorgen dat de longen en het hart niet meer naar behoren functioneren, dit kan levensbedreigend 
zijn. We zien hier dus het belang van VES 3 om longen en hart gezond te houden.

Mary zegt in zelfboekje 2: “Ieder van de 26 Veiligheidsenergiesloten is precies op het lichaam te vinden, op 
de plek die overeenstemt met zijn betekenis en doel, zoals wij zullen zien”.
De betekenis van een Veiligheidsenergieslot vinden we terug in de Kabbalah, laat ons eens kijken welke 
functies we hieruit kunnen afleiden.

VES 3 is een fysieke utdrukking van Pad 3 op de Levensboom. Wie is Pad 3?
- verbinding tussen Chokmah / Vader (Wijsheid) en Binah / Moeder (Begrip)

- letter Daleth (betekent ‘deur’)
- Verlichtende Intelligentie (Sefer Yetzirah)

- Venus
- ...

Verbinding tussen Chokmah en Binah
VES 3 is een uitdrukking van het Pad dat de 2de Sfeer (Universele Vader-energie) verbindt met de 3de 
Sfeer (Universele Moeder-energie). Mary zegt dat dit de locatie is waar het 3de Energetisch traject van 
ons lichaam vertrekt. Een traject - de Bemiddelaar - dat links en rechts met elkaar verbindt.
Dit vertelt ons dat we hier een kwaliteit ontmoeten die de relatie weergeeft tussen Vader en Moeder, tus-
sen man en vrouw, tussen verleden en toekomst, tussen geven en nemen, tussen uitademen en inademen, 
... vul zelf in ;-) 
VES 3 wordt de relatie-specialist genoemd. Als dit gebied in ons lichaam ontspannen en “open” is, dan 
ervaren we harmonische relaties. Telkens als het mis gaat met relaties, kunnen we het stappenpatroon, dat 
VES 3, opent gebruiken om terug harmonie te ervaren.
Ook zorgt VES 3 voor harmonische relaties tussen cellen, weefsels, organen, ...

De Letter Daleth
Elk Pad op de Levensboom kreeg een Hebreeuwse letter toegewezen. De letter die hoort bij Pad 3 is de 
letter Daleth (betekent in het Hebreeuws “Deur”). Een deur is datgene wat de bewoners van het huis 
(lichaam) beschermt tegen vijandige indringers.  Veiligheidsenergieslot 3 wordt onze immuunspecialist 
genoemd, ons natuurlijk ‘antibiotica’. Een gezond immuunsysteem valt enkel vijandige indringers aan, li-
chaameigen stoffen worden getolereerd, vandaar dat VES 3 eveneens helpt bij auto-immuunziekten.
Een deur is ook het contactpunt tussen binnenwereld en buitenwereld. In de Kabbalah vertegenwoordigt 
dit Pad de deur naar de Manifestatie, naar de geboorte in een fysiek lichaam. Een open VES 3 - samen met 
de gehele schoudergordel - verzekert een vlotte bevalling.



Verlichtende Intelligentie
In de Sefer Yetzirah wordt dit Pad de Verlichtende Intelligentie genoemd. het vertegenwoordigt onder-
meer het ‘licht’ dat gaat branden op het moment dat we een oplossing hebben gevonden voor een pro-
bleem. Mary Burmeister noemt dit gebied zelfs “voorzorg tegen problemen en ongemakken”. Hier ver-
wijst ze ook naar het feit dat ontspannen schouders preventie zijn voor ouderdomsklachten (dementie/
Alzheimer, ...) 

Venus
Oplossingen vinden voor problemen vraagt om verbeelding. 
Elk van de 22 Paden krijgt 1 van de 10 hemellichamen van ons zonnestelsel toegewezen of 1 van de 12 
Dierenriemtekens, wat ons opnieuw inzicht geeft in het “hoe en wanneer” gebruiken. Pad 3 vertegen-
woordigt Venus, een moedergodin die schoonheid, kunst en liefde regeert. Venus regeert de aanraking. 
Helpt bij het moeder zijn en het te worden, helpt schoonheid te zien en te creëren, helpt de verbeelding.
Op het niveau van de chakras heeft Venus een sterke relatie met het keelchackra, met emoties en het 
uiten van emoties.

Samengevat kunnen we stellen, dat door de kennis van Kabbalah, 
we tot de conclusie kunnen komen, 

dat het toepassen van VES 3 helpt bij: 
relaties (inwendig en uitwendig), communicatie (inwendig en uitwendig), 

zwangerschap en bevalling, ademhaling, ouderdomsklachten,
hart (fysiek en emotioneel), immuunsysteem, liefde, ogen, armen/handen,
ervaren en creëren van schoonheid, kunst, probleemoplossend denken, ...

Na 23 jaar Jin Shin Jyutsu praktijk is het de relatie van Jin Shin Jyutsu met de Kabbalah, die mij 
nog steeds met ontzag deze Kunst laat toepassen en ontdekken. 
Stel je voor ... 
=> De locaties van de Veiligheidsenergiesloten heeft Jiro Murai ontdekt, door een volgorde te 
ontdekken in het verloop van spanning. Zo is de eerste plek in ons lichaam, waar spanning  zich 
gaat ophopen, de binnenkant van de knie - bij VES 1. Als deze spanning geen harmonie vindt, dan 
‘springt’ deze verder naar de bovenkant/achterkant bekken - bij VES 2.  Vandaar naar de boven-
kant schouderblad, langs BW 3 - bij VES 3, enz... 
=> Jiro Murai ontdekt de functie van deze gebieden, en vindt relaties in de Kojiki (Scheppingsver-
haal van Japan) ... De gebieden krijgen als naam een getal ... 
=> Mary Burmeister ontdekt dat Paden op de Levensboom eveneens als naam o.a. een getal 
krijgen en merkt dat functies van de Veiligheidsenergiesloten overeenkomen met de betekenis, 
gegeven aan de Paden. 
Voor mij is dit het moment waar NU MIJZELF KENNEN (helpen) ontstaat. Een klacht krijgt zo 
een functie en een betekenis ... namelijk: ik leef op dit moment niet wat ik zou KUNNEN leven. Ik 
ben mij op dit moment niet bewust van wie ik werkelijk BEN ... een KIND van het UNIVERSUM, 
dat de kenmerken van het meest ‘HOGE’ in zich draagt.

Enkele jaren geleden schreef Gregg Braden het boek ‘the God’s Code’; hierin legt hij uit dat wan-
neer we de atomen, waaruit ons DNA is samengesteld, omzetten naar hun massa, en dan dit ver-
kregen getal verder vertalen naar een Hebreeuwse letter (die eveneens in de gematria een getal 
toegewezen krijgt), we een Hebreeuwse zin te lezen krijgen die zegt: “De Eeuwige God is binnenin 
het lichaam” (nvdr ik gebruik hier het woord God, maar de afgeleide Hebreeuwse tekst gebruikt 
het Hebreeuwse woord, dat elke naam voor het meest Hoge overstijgt).
Deze boodschap vinden we dus ook in Jin Shin Jyutsu, de studie van ons Energetisch Lichaam.



Graag deel ik een ervaring die mij bijblijft:
Op een dag werd ik wakker met een vervelend gevoel in mijn achterhoofd. Een pijn, die 
begon uit te stralen naar de rest van mijn hoofd. Ik had vanalles gepland die dag en had 
niet veel tijd om zelfhulp te doen. Opeens herinnerde ik mij dat Qoph (letter 18 in het He-
breeuws) achterhoofd betekent. Letter 18 heeft een relatie met Veiligheidsenergieslot 18, 
dat zich bevindt bij de muis van de duim. Een 10-tal minuten heb ik VES 18 vastgehouden 
en ik voelde zo de hoogdpijn wegdeinen. 

Deze ervaring was voor mij een belangrijk moment in mijn JSJ-carrière. Weten dat JSJ een 
relatie heeft met de Kabbalah werd hier Geloof en Vertrouwen dat deze relatie er is. Geen 
blind geloof, maar een geloof gebaseerd op Weten, verankerd in een ervaring.
Ook was ik ontroerd dat het net VES 18 was, die mij deze ervaring bracht. VES 18 is namelijk 
een uitdrukking van Lichaamsbewustzijn (Intelligentie in Sepher Yetzirah) en een uitdruk-
king van het dierenriemteken ‘Vissen’. Vissen dat als laatste teken van de Dierenriem, de 
gehele Zodiac ervaren heeft, dat ontstaat uit het Weten van de Waterman en dan ontwik-
kelt naar een geloof en vertrouwen dat nodig is om de nieuwe cyclus als ‘Ram’ aan te vatten.

“Op dit moment kunnen er duizenden getuigenissen van over de gehele wereld verzameld worden, 
betreffende de werking van Jin Shin Jyutsu. Geen enkele getuigenis is echter groter dan deze van jezelf.

Wees je eigen getuigenis!”
- Mary Burmeister -


