
Kabbalah-onderricht met Gila Gerzon 

 

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. 

 

Drie Zaterdagworkshops op Zoom 

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 drie reizen. We 

beoefenen de meditaties en verwerken ze opdat ze als guideline in ons leven kunnen 

fungeren.   

12-09-20: De Tempel 

28-11-20: De Weg van de Pelgrim 

12-12-20: Metatron 

 

10.00-10.15 Aanmelden 

10.15-11.00 Inleiding 

Pauze, 45 min. 

Opdracht:  bepaal je intentie of bedenk een vraag voor de meditatie. 

11.45-12.00 Aanmelden 

12.00 -13.00 Reis en eerste reacties 

Pauze, 45 min. 

Opdracht: schrijf de beelden op uit de meditatie. 

13.45-14.00 Aanmelden 

14.00 tot 14.45 Eindbespreking, afronding 

 

Studiemateriaal wordt aan de deelnemers per e-mail gestuurd.  

Een audio-opname wordt na afloop per e-mail gestuurd. Zo kun je de innerlijke reis herhalen. 

Degenen die niet deelnemen aan de workshop maar de audio-opname willen ontvangen 

kunnen deze bestellen. 

 

Kosten workshop:  € 35,- 

Kosten enkel audio-opname: € 17.50 



Bankrelatie: Gerzon NL38ABNA0473195267 

 

Vragen: gila@kabbalah.nl 

Registratie: reinier.meijer71@gmail.com 

 

Zeven donderdagavonden op Zoom 

De Levensboom: Gids tot de Spirituele Dimensie 

Het kabbalistische diagram ‘de Levensboom’ bevat sleutels tot de gehele esoterische leer. 

De Levensboom is een spiegel waarin je alle aspecten van jezelf kunt ontdekken en een gids 

die je de diepere lagen van het universum leert kennen.  

Gedurende deze avonden leer je de basisstructuur van de Levensboom kennen. De spirituele 

krachten en processen die de Levensboom toont worden besproken. Hierbij komen aan bod:  

De aard van de Eenheid; de dualiteit en de complexiteit van het aardse en het 

psychologische leven; oorzaak en gevolg; het vrouwelijke en het mannelijke; het hogere en 

het lagere; de verbondenheid tussen alle verschijnselen en wezens en de relatie tussen de 

bewustzijnsdimensies.  

Ook al staan we hier niet gewoonlijk bij stil, deze zaken zijn altijd en overal aanwezig en 

hebben impact op ons bestaan. Door je er bewust van te worden stem je je af op de 

spirituele werkelijkheid. Dit vergroot de wijsheid in je leven.  

Aan het begin van iedere avond wordt er een korte inleiding gegeven. Deze wordt gevolgd 

door een meditatieoefening waarin je je het centrale idee van die avond eigen maakt.  

 

Data: 24-09; 08-10; 22-10; 05-11; 19-11; 03-12; 17-12 

Tijd: 19.30 uur – 20. 30 uur 

Inschrijving en Informatie:  gila@kabbalah.nl     reinier.meijer71@gmail.com 

Kosten: € 70, -- 

Bankrelatie: Gerzon NL38ABNA0473195267  

 

Inspiratiedag Kabbalah 2020 – Scholing van de ziel – Bussum, 31 oktober 

Aan deze dag werken mee: Gila Gerzon, Reinier Meijer, Dittie Rebel en Ewald Wagenaar. 

 

Contact met de ziel – Reinier Meijer Spiritualiteit is een besef dat we onderdeel zijn van iets 

dat groter is dan wijzelf. Dit besef kan op veel verschillende manieren vorm krijgen. In deze 

presentatie gaat hij in op studie, meditatie, gebed en ritueel als verschillende deuren naar 

het contact met de ziel. Deze bouwstenen kun je benutten om op eigen wijze vorm te geven 

aan de behoefte tot zielscontact. Dit doe je dan gebaseerd op traditie, en vrij vertaald naar 

je eigenleven hier en nu.  
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De diepte verkennen – Gila Gerzon Na een korte inleiding over de aard van de ziel word je 

door Gila begeleid op een meditatieve reis. Klassieke kabbalistische aandachtspunten 

ondersteunen de verinnerlijking. Je maakt contact met je ‘persoonlijke ziel’, het diepste en 

tevens meest eigen gebied in je psyche. Je verkent verschillende bronnen die je ziel voeden, 

zoals de intentie van je ziel, de spirituele krachten die bij je ziel horen en het Licht dat de 

oorsprong is van je zielenreis.  

Ziele-intentie als manifestatiekracht – drs. Ewald Wagenaar  Wie heeft niet ooit ervaren dat 

het veranderen van het eigen denk- en gedragspatronen moeizaam kan verlopen? Op het 

niveau van de persoonlijkheid is veranderen vaak een strijd tegen de bierkaai. Toch is 

veranderen mogelijk om meer licht, liefde en vertrouwen te verspreiden. Daarvoor kijken we 

naar onze diepere innerlijke patronen en formuleren we nieuwe intenties op zieleniveau. Van 

een doorleefde intentie op zieleniveau gaat een enorme manifestatiekracht uit. Weet dus 

wat je werkelijk wilt., want het zou wel eens werkelijkheid kunnen worden.  

Levende beelden van Kether – drs. Dittie Rebel “Heb de dingen als niet-hebbende”. Deze 

woorden van Jezus geven de juiste spanning weer tussen betrokkenheid en onthechting. 

Alles is een geschenk: om van te genieten, om van te leren en altijd om mee te werken. Zo 

levend met uiterlijke en innerlijke open ogen kunnen er beelden verschijnen, waardoor 

diepere waarheden oplichten. Ook beelden van Kether van de kabbalistische levensboom. 

Daarbij gaat het om wat de beelden te zeggen hebben, als voeding voor de ziel.  

Praktisch  

Reserveren en kosten Om een plaats te reserveren volstaat het sturen van een e-mail met 

naam- en adresgegevens naar reinier.meijer71@gmail.com 

Mocht u een factuur willen dan ,kunt u dat in de e-mail aangeven.  

De kosten van de dag bedragen €49,50. Voor de lunch dient u zelf zorg te dragen. Wel is er 

onbeperkt koffie en thee beschikbaar. Om de reservering definitief te maken dient u de 

deelnamekosten van €49,50 uiterlijk 24 uur vóór aanvang van het symposium zelf over te 

maken op rekeningnummer NL53RABO 0102421013 t.n.v. Horus Kabbalah onder vermelding 

van ‘Inspiratiedag2020’ en de eigen voor- en achternaam.  

Locatie: Hearthouse, Huizerweg 54, 1402 AD Bussum. 

Links langs het naastgelegen pand, aan de Huizerweg 56, is een opgang voor de gratis 

parkeerplaats van Hearthouse, (na 200 meter rechts).  

Via het openbaar vervoer is Hearthouse goed bereikbaar via NS-station Bussum Zuid en 

busdienst 107 of 109.  

 

Voor meer informatie zie de Koorddanser: www.kd.nl 

 

Aur Tiferet groep op Zoom 

Doorgaande groep, eens in de twee weken op dinsdagavond, voor degenen die de 

basistheorie kennen en die zich thuis voelen in deze traditie. 
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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 
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