
Kabbalah-onderricht met Gila, voorjaar 2022   

 

Donderdagavonden op Zoom  

Begrippen en Symbolen 

 

Degenen die de kabbalistische traditie bestuderen, krijgen een reeks begrippen 

aangeboden. Begrippen zijn mentale concepten, abstracties, basisideeën, woorden die we 

eerst internaliseren via het denken. Deze woorden komen voort uit de metafysische leringen 

en uit de studie van de Levensboom en de Jakobsladder. Als we ze innerlijk toelaten dan 

kunnen we door de wijsheid worden geraakt. De concepten komen tot leven en zijn dan 

‘woorden van kracht’. Ook symbolen, beelden, spelen een rol in het onderricht. Sommige 

worden door de traditie aangeboden, andere komen in je op gedurende je meditaties. In de 

ontwikkeling van ons begrip werken concepten en symbolen samen. Als we bijvoorbeeld 

engelen zouden bespreken dan zal voor velen de notie ‘engel’ in eerste instantie een begrip 

zijn. Dit begrip roept weer een beeld van een engel op, een beeld dat in eerste instantie 

hoogst waarschijnlijk symbolisch is, het verwijst naar iets diepers. Door vervolgens te 

mediteren op het begrip engel en op ons beeld van een engel komen we verder, misschien 

wel naar de directe ervaring van een engel. Gedurende deze bijeenkomsten ontvang je een 

uitleg van enkele begrippen en symbolen, samen met richtlijnen voor het bestuderen en het 

duiden hiervan.   

Donderdagavonden, tweewekelijks 

De bijeenkomsten zijn op Zoom 

Aanmelden op Zoom: 19. 15 uur 

Bijeenkomst: 19.30 uur tot 20. 30 uur 

 

Data:  

27-01-21 

10-02-21  

24-02-21 

10-03-21 

24-03-21 

07-04-21 

 

Kosten:  € 72, -- 

Kosten enkel audio-opname: € 36, -- 

Bankrelatie: Nieuwenhuizen-Gerzon NL38ABNA0473195267 

Contact: gila@kabbalah.nl 

mailto:gila@kabbalah.nl


 

 

 

Vier zaterdagworkshops op Zoom  

De Grote Lijn van de Kabbalistische Metafysica 

 

Gedurende deze workshops volgen we de grote lijn van de kabbalistische metafysica. Ter 

ondersteuning gebruiken we de kleine tekst Poorten aan het einde van Kabbalah, Poorten 

van Kennis, p. 682-684. Gedurende de eerste bijeenkomst mediteren we op het Goddelijke 

Al. De tweede bijeenkomst gaat over de afdaling van zielen in het beperkte bewustzijn en 

over de weg van terugkeer. De derde bijeenkomst gaat over de aard van het begrijpen. 

Tijdens onze laatste bijeenkomst zullen we kijken naar de begeleiding in ons leven en de 

opstijging van de ziel. 

 

Data  

19-02-22 

30-04-22 

01-10-22 

10-12-22 

 

Dagindeling 

Deel 1 

9.45-10.00 uur - Aanmelden en inloggen bij Zoom 

10.00 uur - Begin bijeenkomst 

11.00 - 11.45 uur - Pauze  

Deel 2 

11.45 - 12.00 uur - Aanmelden en inloggen bij Zoom 

12.00 uur - Begin bijeenkomst 

13.00 - 13.45 uur - Pauze   

Deel 3 

13.45-14.00 uur - Aanmelden en inloggen bij Zoom 

14.00 uur – Begin bijeenkomst 

15.00 uur - Eindinvocatie   

 

Kosten 

€ 40, -- per workshop 

€ 20, -- per audio-opname 

Bankrelatie: Nieuwenhuizen-Gerzon NL38ABNA0473195267 

Contact: gila@kabbalah.nl 

 

 

 

mailto: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 studiethema 

is: De Doelen van een Esoterische School. 

 


