Kabbalah-onderricht met Gila Gerzon
Zaterdagochtend introductiebijeenkomsten, Baarn
Zaterdagworkshops, Amsterdam
Tweewekelijks gevorderdengroep op dinsdagavond, Baarn
Literatuur
Gila Gerzon (1953) is Nederlands-Israëlisch. Ze is docente in de Toledano-lijn van Kabbalah.
Ze richt zich op de diepte van de ziel, de helderheid van het hogere zelf en het Licht. De rijke
teaching van Kabbalah wordt meditatief geïntegreerd en met de dagelijkse ervaring
verbonden. Het werk van Gila past het beste bij diegenen die hun kabbalah-studie
doormiddel van meditatie willen verdiepen en die bereid zijn om het hierbij behorende
innerlijke werk te verrichten.

Vijf introductiebijeenkomsten
Een link wordt gelegd tussen de kabbalistische metafysica en het (innerlijke) leven van de
deelnemers. Centrale thema’s worden in meditatie verdiept.
25-01-20; 28-03-20; 23-05-20; 26-09-20; 14-11-20
10.00-12.30 uur
Baarn
Kosten € 30,- per bijeenkomst
Vier Zaterdagworkshops
De Innerlijke Reizen van Z’ev ben Shimon Halevi
Innerlijke reizen zijn kabbalistische visualisaties waarin de Vier Werelden worden verkend. We
bespreken de metafysische achtergrond en de symbolische thema’s van vier reizen. We
beoefenen de meditaties en verwerken ze opdat ze als guideline in ons leven kunnen
fungeren.
29-02-20 Het Psychologische Huis
06-06-20 De Vogel
12-09-20 De Tempel
28-11-20 De Weg van de Pelgrim
10.00-16.00 uur
€ 55, - per bijeenkomst

Cd’s met de meditaties van Z’ev ben Shimon Halevi zijn te bestellen via:
www.kabbalahsociety.org

Bookshop en daarna Audio

De workshops in Amsterdam zijn intensief en vragen van de deelnemers een basiskennis van
kabbalah en ervaring op het gebied van meditatie.

De ruimte in deze zaal is beperkt en de workshops zijn snel vol.

Aur Tiferet groep
In Baarn bestaat de doorgaande groep die eens in de twee weken op dinsdagavond
plaatsvindt. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor degenen die een tijd met Gila hebben
gestudeerd, die de basistheorie kennen en die zich thuis voelen in deze traditie.
Literatuur:
Kabbalah - Poorten van Kennis, Gila Gerzon

€ 39,95 excl. Portokosten

Harvest from the Tree of Life, Toledano School of Kabbalah

€ 25, - excl. Portokosten

Informatie, inschrijvingen, boeken bestellen:
gila@kabbalah.nl
035 54 23239
www.kabbalah.nl
Bankrelatie: NL38ABNA0473195267

