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Kabbalah-onderricht met Gila Gerzon
Vijf Ochtendbijeenkomsten

Gedurende deze ochtendbijeenkomsten wordt de kabbalistische metafysica besproken
vanuit de vragen van de deelnemers. Beginners kunnen zich de kabbalistische theorie eigen
maken, meer ervaren studenten verdiepen zich in een voor hen belangrijke vraag of innerlijk
proces. Een centraal onderwerp dat gedurende het gesprek ontstaat, vormt dan het
uitgangspunt voor een kabbalistische meditatie.
De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.30 uur op:
26-01-19
23-03-19
01-06-19
19-10-19
07-12-19

Gila Gerzon is Nederlands-Israelisch.
Ze is kabbalahdocente, hypnothera-

Locatie:
Het Brandpunt
Oude Utrechtseweg 4a - 5 minuten lopen van station Baarn
3743 KN Baarn

peute, nlp practitioner en geestelijk
verzorgster. Ze heeft kabbalah
gestudeerd bij Z'ev ben Shimon
Halevi en heeft ervaring in meditatie
en esoterische studies opgedaan in

Kosten:
€ 25, - per bijeenkomst

uiteenlopende Indiase en Europese
scholen. Ze werkt vanuit een

Informatie en inschrijvingen:
T: 03554 23239
E: ohm-shalom@hetnet.nl

universele visie op kabbalah.
Eeuwenoude beelden, concepten en
meditatiemethoden worden op een
open manier gebruikt zodat ze door

Kabbalah-Workshops in Amsterdam

mensen uit alle achtergronden in hun
leven toegepast kunnen worden.

De workshops in Amsterdam zijn intensief en vragen van de deelnemers een basiskennis
van kabbalah en ervaring op het gebied van meditatie. In 2019 richten we de aandacht op
het het archetypische karakter van de sefirot en verschillende levensboomgebieden.
23-02-19: de sefirot en de chakra’s
11-05-19: kabbalah en astrologie
21-09-19: universele wetmatigheden
23-11-19: de Goddelijke Namen

Ze begeleidt inleidingscursussen,
bezinningsgroepen voor gevorderden
en meditatiedagen. In haar praktijk
geeft ze individuele begeleiding op
het gebied van kabbalah, meditatie
en spiritualiteit, transpersoonlijke
therapie en hypnotherapie.

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

Het werk van Gila past het beste bij

Kosten:
€ 50, - per bijeenkomst

diegenen die verlangen naar
ervaringen van het bovenbewustzijn,
die hun kabbalah-studie doormiddel

Informatie en inschrijvingen:
T: 03554 23239
E: ohm-shalom@hetnet.nl

van meditatie willen verdiepen en die
bereid zijn om het hierbij behorende
innerlijke werk te verrichten.

In Baarn bestaat de doorgaande groep die eens in de twee weken op dinsdagavond
plaatsvindt. Via hun aanhoudende studie van de levensboom, de Jakobsladder en de
kabbalistische theorie, verkennen de deelnemers hun zielenthema’s en integreren ze hun
spirituele inzichten. Buiten de groep vormen sommige deelnemers kleinere studiegroepen
waarin ze zich in de voorafgaande lessen verdiepen of hun eigen gebied van interesse
volgen. Dit stabiel kabbalah-netwerk maakt het mogelijk dat studenten, over een langere
periode van tijd, diepgaand innerlijk werk kunnen verrichten. Deze groep is bedoeld voor
ervaren studenten, voor degenen die aan Gila’s andere workshops hebben deelgenomen en
die de basistheorie van kabbalah kennen. Momenteel is het studieonderwerp ‘de overlapping
tussen de sefirot van de middenzuil op de Jakobsladder’, afgewisseld met bijeenkomsten
gericht op tiferet en een terugkerende Jakobsladder-meditatie.
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Publicaties
Kabbalah - Poorten van Kennis
Gila Gerzon

Poorten van Kennis is een veelomvattende kabbalistische studie waarin de basistheorie van
deze traditie uiteengezet wordt en waarin wordt ingegaan op de spirituele ervaringen die het
praktiseren van kabbalah oproept. Afwisselend komen aan bod: de geschiedenis van de
kabbalistische traditie, haar literatuur en de kabbalistische metafysica, meditatiemethodes die
door de eeuwen heen zijn toegepast, praktische levensboomoefeningen en de persoonlijke
ervaringen van hedendaagse kabbalisten.
Beginners zullen in deze tekst een verhelderende uiteenzetting vinden van de levensboom en
zijn grondbeginselen; de meer ervaren beoefenaars aanwijzingen en wegwijzers voor hun
verdere ontwikkeling.
Aantal pagina’s 784
ISBN 9789048442904

Gila Gerzon is Nederlands-Israelisch.
Ze is kabbalahdocente, hypnotherapeute, nlp practitioner en geestelijk
verzorgster. Ze heeft kabbalah
gestudeerd bij Z'ev ben Shimon
Halevi en heeft ervaring in meditatie
en esoterische studies opgedaan in

Verkoop prijs:
€ 39,95 excl. portokosten

uiteenlopende Indiase en Europese
scholen. Ze werkt vanuit een

Te verkrijgen via:
https://shop.lecturium.nl/boekwinkel
T: 03554 23239
E: ohm-shalom@hetnet.nl

universele visie op kabbalah.
Eeuwenoude beelden, concepten en
meditatiemethoden worden op een
open manier gebruikt zodat ze door
mensen uit alle achtergronden in hun
leven toegepast kunnen worden.
Ze begeleidt inleidingscursussen,
bezinningsgroepen voor gevorderden

KABBAL
LA
AH

en meditatiedagen. In haar praktijk
geeft ze individuele begeleiding op
het gebied van kabbalah, meditatie

POORTEN VAN KENNIS

en spiritualiteit, transpersoonlijke
therapie en hypnotherapie.
Het werk van Gila past het beste bij
diegenen die verlangen naar
ervaringen van het bovenbewustzijn,
die hun kabbalah-studie doormiddel
van meditatie willen verdiepen en die
bereid zijn om het hierbij behorende
innerlijke werk te verrichten.

Gila Gerrzzon
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Harvest from the Tree of Life
Toledano School of Kabbalah
Harvest from the Tree of Life is a compilation of essays and reflections written by
students of the kabbalist, writer and teacher Z'ev ben Shimon Halevi, honouring his
many years of teaching in the Netherlands and Belgium. The book includes short
reflections on a principle inspired by Halevi's work and longer essays that, besides the
classical kabbalistic topics, show how kabbalah can be applied to biology, psychology,
literature, biblical study and philosophy.
Harvest from the Tree of Life can be acquired via:
T: 31(0)35 54 23 239
E: ohm-shalom@hetnet.nl

Gila Gerzon is Nederlands-Israelisch.
Ze is kabbalahdocente, hypnotherapeute, nlp practitioner en geestelijk
verzorgster. Ze heeft kabbalah
gestudeerd bij Z'ev ben Shimon
Halevi en heeft ervaring in meditatie

Costs:
€ 25, excl. porto
Can be paid through PayPal

en esoterische studies opgedaan in
uiteenlopende Indiase en Europese
scholen. Ze werkt vanuit een
universele visie op kabbalah.
Eeuwenoude beelden, concepten en
meditatiemethoden worden op een
open manier gebruikt zodat ze door
mensen uit alle achtergronden in hun
leven toegepast kunnen worden.
Ze begeleidt inleidingscursussen,
bezinningsgroepen voor gevorderden
en meditatiedagen. In haar praktijk
geeft ze individuele begeleiding op
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het gebied van kabbalah, meditatie
en spiritualiteit, transpersoonlijke
therapie en hypnotherapie.
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For Z’ev ben Shimon Halevi
From Companions on the Path of Kabbalah in the Netherlands and Belgium

innerlijke werk te verrichten.

