Bijeenkomsten met Gila
Najaar 2021 – op Zoom
Ieder persoon afzonderlijk is een tempel die alle werelden omvat.
De chassidische leraar Chaiim van Volozhin
Donderdagavonden
Het Hogere Zelf
In het najaar van 2021 zullen er zes kabbalah-avonden op Zoom plaatsvinden rondom het
onderwerp ‘Het Hogere Zelf’. Mediteren op het hogere zelf leidt tot het onthechte
beriatische bewustzijn, de spirituele dimensie. We zullen de aard van het hogere zelf
bespreken. Begrippen zoals ruimte, hoogte en een ‘ander soort bewustzijn’, zullen ons
toegang geven tot de kabbalistische metafysica. Via verschillende meditatieoefeningen
zullen we de innerlijke wegen naar de hogere dimensie verkennen. Het is de bedoeling dat
iedere student een bepaald pad naar het hogere zelf dat bij hem of haar past ontdekt.
Data:
30-09-21
14-10-21
28-10-21
11-11-21
25-11-21
09-12-21
Tijd: Inloggen vanaf 19.15 uur
Bijeenkomst: 19.30 – 20-30 uur
Kosten: € 60, —
Kosten audio-opnames: € 30, —
Inschrijvingen en Zoom-organisatie geschieden via Gila.
Contact: gila@kabbalah.nl

Zaterdagworkshops
Dag en Nacht
Tijdens deze workshops zullen we verder gaan met het onderwerp Dag en Nacht waarmee
we in het voorjaar zijn begonnen. Na het bestuderen van de scheppingsmystiek en de dagen nachtarchetypen, hebben we ons gericht op de innerlijke houding, de meditaties, de
gebeden en de rituelen, die een staat van ‘wakker zijn’ ondersteunen gedurende de
dagelijkse routine. In het najaar zal de eerste bijeenkomst vooral over de nacht gaan, zodat
we ons tiferet-bewustzijn in onze nachtelijke ervaringen introduceren en versterken. Ook leren
we onze dromen te benutten voor het ondersteunen van onze ontwikkeling. Gedurende de

laatste bijeenkomst zullen we onderzoeken hoe we, te midden van onze dagelijkse
activiteiten, de gevoeligheid voor hogere krachten kunnen vergroten.
Data:
11-09-21
06-11-21
Tijd:
10.00 – 10.15 Inloggen bij Zoom
11.00 – 11.45 Pauze
11.45 – 12.00 Inloggen bij Zoom
13.00 – 14.00 Pauze
14.00 – 14.15 Inloggen bij Zoom
15.00 Einde
Kosten per workshop: € 35, —
Kosten audio-opnames: € 17, 50
Inschrijvingen en Zoom-organisatie geschieden via Gila.
Contact: gila@kabbalah.nl
Aur Tiferet groep
De doorgaande groep vindt eens in de twee weken op dinsdagavond plaats, voorlopig ook
op Zoom. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor degenen die een tijd met Gila hebben
gestudeerd, die de basistheorie kennen en zich thuis voelen in deze traditie. Het huidige
onderwerp is: De Doelen van een Esoterische School

