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De lessen
De Levensboom van de Kabbalah vormt de leidraad voor de lessen. Hoe zit de wereld in elkaar, de
mensheid, het universum, wat is mijn levenspad, waar liggen mijn gaven, hoe kan ik problemen het
hoofd bieden, wie ben ik eigenlijk. Hoe krijg ik inzichten en wijsheid die verder rijken dan de
psychologie van het dagelijks leven. Hoe maak ik contact met mijn diepste essentie.
Het werken met de Boom geeft antwoorden op deze vragen, leert je oordeelloos kijken naar jezelf en
anderen en vormt een kompas voor je handelen in het dagelijks leven.
In de lessen worden ervaringen met elkaar besproken en getoetst aan de principes van de
Levensboom. Iedere bijeenkomst bestaat uit discussie, reflectie, uitwisseling en meditatie. Inspiratie
voor de samenkomsten wordt gehaald uit vragen die zich aandienen. Gebeurtenissen uit het dagelijks
leven, wat er op het wereldtoneel gebeurt, bepaalde spirituele boeken, teksten, films, spirituele leren
zoals boedhisme en soefisme enz.
De lessen staan niet op zichzelf maar begeleiden je op je weg naar bewustwording. Bewustwording van
wie je in essentie bent en van je opdracht in deze wereld.
Beginnerscursus
Voor mensen die willen leren werken met de Kabbalah worden clusters gegeven van vier avonden.
Minimaal aantal deelnemers: vier personen.
Kosten: € 150,- per cursus
Vervolgcursus
Voor mensen die vertrouwd zijn met de Kabbalah worden clusters gegeven van zes avonden.
Grotere themas kunnen doorlopen naar de volgende cycli zoals onderzoek naar de ziel, wat is
reincarnatie enz.
Kosten: € 225,- per cursus
Alle cursussen worden gegeven op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00
Individuele begeleiding
Tijdens individuele sessies wordt een vraag of probleem belicht met de Levensboom als leidraad.
Kosten: € 130,- per sessie
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