Kabbalah met Gila
Drink water uit je eigen Bron
Richt je op je eigen Stroom
Spreuken 5:15

Voorjaar 2021
De planning voor het volgende seizoen wordt bemoeilijkt doordat we niet weten hoe de
Corona-situatie zich zal ontwikkelen. Het heeft voorlopig geen zin om een zaal te reserveren
terwijl de Corona-maatregelen ons misschien nog steeds zullen verhinderen om liveworkshops te houden. Daarom komt er voorlopig enkel een planning voor Zoombijeenkomsten in het voorjaar.
Bijeenkomsten op donderdagavond

De Ziel
Een inleiding tot dit onderwerp vond plaats op 31-10-20. We gaan deze materie nu verder
verdiepen. Met ‘de ziel’ wordt verwezen naar de driehoek gevurah-chesed-tiferet in yetzirah.
Dit gedeelte van de Levensboom symboliseert een belangrijk aspect van onszelf dat ons
inzicht kan verschaffen in het parcours van ons leven. De volgende onderwerpen zullen aan
bod komen: het neerdalen van de ziel uit de hogere werelden; het leven van de ziel in de
astrale wereld tussen de aardse levens door; het incarneren en de relatie tussen de ziel, het
lichaam en de aarde; het karakter van de ziel; karmische processen; de reïncarnatie en de
relatie tussen de ziel, het hogere zelf en het Licht.
Donderdag 14-01-21
Donderdag 28-01-21
Donderdag 11-02-21
Donderdag 25-02-21
Donderdag 11-03-21
Donderdag 25-03-21
Donderdag 08-04-21
Donderdag 22-04-21 – pauze

Open avonden
Later in het seizoen komen er twee open avonden. Het onderwerp gedurende deze
avonden wordt bepaald door de vragen van de deelnemers.
Donderdag 03-06-21
Donderdag 17-06-21
Zomerpauze
Tijd: 19.30 uur - 20.30 uur
Kosten:
Reeksavonden over de ziel, januari t/m april: € 80, -Twee open avonden in juni: € 20, -- per avond
Inschrijving en Informatie: gila@kabbalah.nl reinier.meijer71@gmail.com
Bankrelatie: Gerzon NL38ABNA0473195267

Zaterdagworkshops

Dag en Nacht
In 2021 ontlenen de zaterdagworkshops hun titel ‘Dag en Nacht’ aan het eerste hoofdstuk
van Genesis: “God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht en de duisternis.
Het licht noemde Hij dag en de duisternis noemde Hij nacht”. De inspiratie van Genesis
plaatst onze studie in de lijn van Ma’aseh Be Reshit, de mystiek die zich verdiept in de
betekenis van de schepping en de goddelijke ordening daarvan. Met dit onderwerp zullen
we onze bezinning beginnen.
In de kabbalistische symboliek van de Ladder van Jakob worden ‘dag en nacht’ geplaatst
op de chochmah en binah van beriah. Als krachten die zich bovenaan de zijzuilen van het
scheppingsproces bevinden zijn ‘dag en nacht’ grote archetypen die naast het natuurlijke
ritme van de dag en de nacht en de mystieke betekenis daarvan, andere levensthema’s
bevatten zoals: licht en duisternis, het bewuste en het onbewuste, het wakker zijn en het
slapen. Over zulke thema’s zullen we mediteren. We zullen aandacht geven aan het
versterken van onze intentie en van onze aandachtigheid overdag en ’s nachts en ochtenden avondmeditaties beoefenen. Ook onderzoeken we hoe we onze slaaptoestand en onze
dromen voor onze spirituele ontwikkeling creatief kunnen benutten.
30-01-21
29-05-21
Tijd: 10.00 uur -14.45 uur
Kosten workshop: € 35,- per workshop
Kosten enkel audio-opname: € 17.50
Inschrijving en Informatie: gila@kabbalah.nl
Bankrelatie: Gerzon NL38ABNA0473195267

reinier.meijer71@gmail.com

Bijeenkomsten op dinsdagavond

De doelen van een esoterische school
Doorgaande groep, eens in de twee weken op dinsdagavond, voor degenen die een tijdje
bij Gila hebben gestudeerd, die de basistheorie kennen en die zich thuis voelen in deze
traditie
Dinsdag 05-01-21
Dinsdag 19-01-21
Dinsdag 02-02-21
Dinsdag 16-02-21
Dinsdag 02-03-21
Dinsdag 16-03-21
Dinsdag 30-03-21
Dinsdag 13-04-21 - pauze
Dinsdag 11-05-21
Dinsdag 25-05-21

Dinsdag 08-06-21
Dinsdag 22-06-21
Zomerpauze
Tijd: 19.30 uur - 20.30 uur
Kosten 12 avonden: € 84,Inschrijving en Informatie: gila@kabbalah.nl
Bankrelatie: Gerzon NL38ABNA0473195267

reinier.meijer71@gmail.com

Literatuur:

Kabbalah - Poorten van Kennis, Gila Gerzon
€ 39,95 excl. portokosten

Kabbalah, Gates of Knowledge, Gila Gerzon
€ 23, 50 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
Bankrelatie: NL38ABNA0473195267

