Gila Gerzon 2018
Aur Tiferet

Kabbalah-onderricht met Gila Gerzon

Mijn Kabbalah

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

15 september 2018

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
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
het gebied van kabbalah, meditatie
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
© Reinier Meijer

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

Een bijeenkomst rijk aan inzichten, creativiteit en impressies.
Aur Tiferet groep Baarn

Locatie: Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a 3743 KN Baarn
in de Rode zaal
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Gila Gerzon is Nederlands-Israelisch.
Ze is kabbalahdocente, hypnotherapeute, nlp practitioner en geestelijk
verzorgster. Ze heeft kabbalah

Gastvrouwen Greetje van der Meer
M
en Gila Gerzon heten u van harte welkom
kom op
deze dag.
Programma:
.R
RIÀHWKHHHQRQWYDQJVW
10:00 Welkomswoord Gila Gerzon en het Tiferet-altaar door Dominique van
Huijstee
10:15 De oorsprong van de Kabbalistische Levensboom door Reinier Meijer

gestudeerd bij Z'ev ben Shimon
Halevi en heeft ervaring in meditatie
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

11:15 kleine pauze

leven toegepast kunnen worden.

11:30 De ordening van Kabbalah in het periodiek systeem der Elementen door
Dittie Rebel

Ze begeleidt inleidingscursussen,
bezinningsgroepen voor gevorderden

12:30 Aangeboden lunch en tentoontstelling met esoterische kunst van onder
andere: Charlotte Locherr,, Gabriele Fäustle-Dillerr,, Frouwke
Fr
Limborgh, Marleen
Curvers, Rose de Jong en Titia Frieling

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

13:30 Kabbalah en Non-Dualiteit door Ewald Wagenaar
14:30 kleine pauze
14:45 IK BEN bewustzijn door Wilma Wedman
15:45 kleine pauze
16:00 Afsluitende meditatie door Gila Gerzon

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.

Aanmelding kan per email naar
Froukje Locher: f.locher131@gmail.com
Kosten € 25,- per persoon op rekening NL21TRIO0198339925
op naam van G.R. Nieuwenhuizen - Gerzon en W. Wedman
design folder: Froukje Locher
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