Aanbod voorjaar 2020
KABBALA

Zoals iedere spirituele weg heeft ook de kabbala, de van oorsprong joodse
en deel van de westerse mystiek, bewustwording tot doel. De kabbalistische
traditie is gebaseerd op de Bijbel. De levensboom en de ladder van Jakob zijn
de traditionele middelen waarmee kennis over de mens, de wereld en de
relatie met God wordt overgedragen. In inleidingen, lezingen en cursussen
geeft Magda van der Ende in ‘De Expeditie’ en daarbuiten inzicht in
de werking van de levensboom, de archetypische betekenis van bijbelse
figuren en verwante onderwerpen zoals meditatie en visualisatie.

vijf vrijdagmiddagen
Vijf keer staat een chassidisch verhaal centraal. Na het verhaal draagt
ieders inbreng bij aan de duiding van het verhaal en wordt ze in
verband gebracht met de wijsheid van de kabbala, opgeslagen
in de figuur van de levensboom. De essentie wordt verdiept door bijpassende
meditatie.

data
tijd
kosten
opgave

7 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei en 12 juni
14.30 - 16.30 uur (zaal open vanaf 14.15 uur)
minimaal € 13,50
opgave gewenst, tot één dag tevoren

twee vrijdagmiddagen
Een natuur psalm
Een psalm wordt gelezen en geduid met behulp van de levensboom. Dansende heuvels, zingende rivieren, de dag die roept…
Achter poëtische woorden schuilt een mystiek ervaren, dat voor uitdrukken
aangewezen is op symbolische taal.

data
tijd
kosten
opgave

21 februari en 17 april
14.30 - 16.30 uur (zaal open vanaf 14.15 uur)
minimaal € 13,50
opgave gewenst, tot de maandag ervoor

negen woensdagavonden voor gevorderden – vervolg
De waarheid van het hart
‘Het hart is het oog van de ziel’ is een gevleugeld woord in
mystieke tradities. Hoe werkt het hart, hoe werkt het vermogen tot verbeelding
erop in? Aan de hand van gezamelijk onderzoek en studie worden de verschillende functies van het hart uitgediept.

data
tijd
kosten
opgave

29 januari, 12, en 26 februari , 11 en 25 maart, 8 en 22 april, 6 en 20 mei
20.00 - 22.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
€ 100,00 / maximaal € 150,00
vóór 20 januari

drie studiedagen
Introductie kabbala
De levensboom met de verschillende lagen van bewustzijn staat
centraal. Oefeningen om die in lichaam, psyche en geest
en wellicht het goddelijke te ervaren ondersteunen de theorie.
Het tekenen van de levensboom helpt bij het eigen maken de werking. Kennis
van de levensboom is een beproefd hulpmiddel bij geestelijke groei en inzicht
in eigen gedrag, patronen en levensloop.

datum

zaterdag 8 februari

Kabbala en Exodus
Het verhaal over de uittocht uit Egypte wordt allegorisch gelezen
als loskomen van wat benauwt, vrij worden van inperkingen en
toegroeien naar geestelijke vrijheid. Het pad van elke zoeker gaat
door een woestijn van niet weten, tasten, steeds opnieuw houvast zoeken.
Langzaamaan wordt het eigen innerlijke vuur sterker en gloort er meer licht
in het leven.

datum

zaterdag 7 maart

Kabbala en de natuur
De mens, Adam, wordt in het scheppingsverhaal gevormd uit het
stof van de aarde, Adamah. In de mens wordt geest ingeblazen.
De relatie tussen lichaam en ziel, natuur en geest wordt toegelicht
met de principes van de levensboom. Wie de fysieke wereld behoedt,
behoedt de ziel van de mens.

datum

zaterdag 27 juni
(Bij mooi weer in theetuin de Heiligenberg,
bij de tuin in de vorm van een levensboom).

Informatie voor de drie dagen:

tijd
kosten
opgave

10.30 - 16.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)
minimaal € 40,00 / maximaal € 70,00 (inclusief koffie, thee,
vegetarische en biologische lunch)
telkens een week vóór de betreffende studiedag

Alle bijeenkomsten worden door Magda van der Ende begeleid
in ‘De Expeditie’ in Amersfoort. Zij begeleidt tevens mensen
individueel in hun geestelijke ontwikkeling, bij processen van
verandering en bij omgaan met verlies. Elders werkt en spreekt
zij graag op aanvraag.
Op 5 maart spreekt ze in de Eshof in Hoevelaken, op 17 maart in
Leiderdorp, op 19 maart in Hemmen en op 14 mei in Bodegraven
over Bijbelse vrouwen en kabbala.
Cursussen en lezingen over Bijbelse vrouwen en de levensboom
worden op aanvraag verzorgd.
Op 6 en 7 juni 2020 vindt in ‘De Expeditie’ de Engelstalige
internationale bijeenkomst van de Toledano-school plaats.
Thema: The Human Spirit. Zie voor informatie de hieronder
genoemde websites.
Kabbala en Exodus
een van de boeken van
Z’ev ben Shimon Halevi, is
door Magda van der Ende
in het Nederlands vertaald
(ISBN 978 90 534 0060 9).
Het is alleen nog bij
‘De Expeditie’ te koop,
voor € 16,50.

Zeg me, wie ben je...
over bijbelse vrouwen
en kabbala,
is voor € 23,50 te koop.

De in dit overzicht genoemde minimumprijzen gelden voor iedereen die van
een minimuminkomen leeft; de maximumbedragen zijn wenselijk voor het
realiseren van een basisinkomen.
Zie voor dit aanbod en
achtergrondinformatie:
www.antenna.nl/expeditie.
Zie voor informatie over de school:
www.kabbalahsociety.org en
www.kabbalah-toledano.org
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