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Zoals iedere spirituele weg heeft de kabbala, de van oorsprong joodse en
deel van de westerse mystiek, bewustwording tot doel. De kabbalistische
traditie is gebaseerd op de Bijbel. De levensboom en de ladder van Jakob zijn 
de traditionele middelen waarmee kennis over de mens, de wereld en de 
relatie met God wordt overgedragen. In inleidingen, lezingen en cursussen 
geeft Magda van der Ende in ‘De Expeditie’ en daarbuiten inzicht in de
werking van de levensboom,  de archetypische betekenis van bijbelse fi guren 
en verwante onderwerpen zoals meditatie en visualisatie.

Kabbala en Exodus, een van de boeken van Z’ev ben Shimon Halevi, 
is door Magda van der Ende in het Nederlands vertaald
(ISBN 978 90 534 0060 9).
Het is alleen nog bij ‘De Expeditie’ te koop, voor € 16,50

Alle bijeenkomsten worden door Magda van der Ende begeleid in
‘De Expeditie’ in Amersfoort. Zij begeleidt tevens mensen individueel
in hun geestelijke ontwikkeling, bij processen van verandering en
omgaan met verlies. Elders werkt en spreekt zij graag op aanvraag, 
waarbij het thema in overleg wordt bepaald.

De in dit overzicht genoemde minimumprijzen gelden voor iedereen die van 
een minimuminkomen leeft; de maximumbedragen zijn wenselijk voor het 
realiseren van een basisinkomen.

Zie voor dit aanbod en
achtergrondinformatie:
www.antenna.nl/expeditie.

Zie voor informatie over de school:
www.kabbalahsociety.org en
www.kabbalah-toledano.org

DE EXPEDITIE
www.antenna.nl/expeditie
Schimmelpenninckkade 30
3813 AE Amersfoort

Telefoon (033) 475 30 01
E-mail magdavanderende@antenna.nl
Bankrekening NL78 TRIO 0390 4557 41

Eind januari 2019 wordt het boek van Magda 
Zeg me, wie ben je... gepubliceerd. Het beschrijft 
tien bijbelse vrouwen als archetypen; het is 
tegelijkertijd een inleiding in de wereld van de 
kabbala. 
Met afbeeldingen van beelden van
Thijs Kwakernaak (ISBN  978 94 92421 74 6).

Het boek is bij De Expeditie en in de boekhandel 
te krijgen voor € 23,50
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Op 22 oktober spreekt ze in de abdij van Berne.
Op 29 oktober bij de Waaier in Twello.
Op 6, 20 november en 4 december geeft ze een cursus in
de Fonteinkerk in Amersfoort. Opgave bij rdw@pvmmitc.demon.nl

Op 12 oktober 2019 vindt in ‘De Expeditie’ de landelijke uitwisselings-
dag van de Toledano-school plaats over de merkaba. Zie voor informatie
de hieronder genoemde websites.



Vier vrijdagmiddagen

Chassidische verhalen

 Vier keer staat een chassidisch verhaal centraal. Na het verhaal 
wordt ieders inbreng geduid met behulp van de wijsheid van de kabbala,  
opgeslagen in de figuur van de levensboom. De essentie wordt verdiept door 
bijpassende meditatie.

data  13 september, 25 oktober, 15 november en 13 december 2019 
tijd 14.30 - 16.30 uur (zaal open vanaf 14.15 uur)
kosten minimaal € 13,50
opgave opgave gewenst, tot één dag tevoren 

 

 
 
 
Zes dinsdagavonden

(voor verdere verdieping en beginners)

 Thema: Mijn wil, jouw wil, uw wil: vrije wil, genade?

De struktuur van de levensboom en de wetten van het bestaan in de wereld 
van de kabbala worden toegelicht aan de hand van het thema ‘wil’. Er zijn 
verschillende hoedanigheden van de wil zoals die van het lichaam, patronen 
in de psyche. De geest en de allesomvattende wil die aan het bestaan ten 
grondslag ligt drukken zich uit in  het persoonlijke willen. Is er sprake van 
vrije wil, wanneer spreek je van toeval of genade?

data 17 september, 1 en 15 oktober, 5 en 26 november, 10 december 2019
tijd 20.00-22.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
kosten minimaal € 80,00 / maximaal € 120,00
opgave  vóór 10 september 2019

  
Zeven woensdagavonden 
 
(voor gevorderden - vervolg)

Thema: Waarheid van het hart

Waarheid die bescherming biedt heeft met het hart te maken. ‘Denken met  
het hart’ verwijst naar de verbinding tussen emoties en intellect. Waarheid 
die gekoppeld is aan gelijk hebben of krijgen gaat meestal over meningen. 
De werking van het hart wordt op verschillende lagen bestudeerd en zal aan 
de hand van ervaringen en oefeningen bekender worden. 

data 18 september, 2, 16 en 30  oktober, 13 en 27 november,
 11 december 2019
tijd 20.00 - 22.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
kosten  minimaal € 90,00 / maximaal € 140,00
opgave  vóór 10 september  2019 

 
 

Drie studiedagen 

Bijbelse vrouwen en de levensboom

 Verhalen over Bijbelse vrouwen komen tot leven als archetypen 
van de psyche. Elk verhaal resoneert met een van de tien sefirot van de levens-
boom. Verhalen over bijbelse vrouwen geven betekenis aan persoonlijke erva-
ringen en verdiepen het inzicht in het transpersoonlijke aspect van het leven. 
Dit najaar staan steeds twee archetypen centraal. De zogenaamde ‘tweelingen’. 
 
data  21 september Rachel en Lea,  16 november Ruth en Debora,
  30 november Tamar en Abigail
tijd  10.30 - 16.30 uur (zaal open vanaf 10.15 uur)
kosten per dag  minimaal € 45,00 / maximaal € 70,00 

(inclusief koffie, thee, vegetarische en biologische lunch)
opgave een week voor elke dag
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Zoals iedere spirituele weg heeft de kabbala, de van oorsprong joodse en
deel van de westerse mystiek, bewustwording tot doel. De kabbalistische
traditie is gebaseerd op de Bijbel. De levensboom en de ladder van Jakob zijn 
de traditionele middelen waarmee kennis over de mens, de wereld en de 
relatie met God wordt overgedragen. In inleidingen, lezingen en cursussen 
geeft Magda van der Ende in ‘De Expeditie’ en daarbuiten inzicht in de
werking van de levensboom,  de archetypische betekenis van bijbelse fi guren 
en verwante onderwerpen zoals meditatie en visualisatie.

Kabbala en Exodus, een van de boeken van Z’ev ben Shimon Halevi, 
is door Magda van der Ende in het Nederlands vertaald
(ISBN 978 90 534 0060 9).
Het is alleen nog bij ‘De Expeditie’ te koop, voor € 16,50

Alle bijeenkomsten worden door Magda van der Ende begeleid in
‘De Expeditie’ in Amersfoort. Zij begeleidt tevens mensen individueel
in hun geestelijke ontwikkeling, bij processen van verandering en
omgaan met verlies. Elders werkt en spreekt zij graag op aanvraag, 
waarbij het thema in overleg wordt bepaald.

De in dit overzicht genoemde minimumprijzen gelden voor iedereen die van 
een minimuminkomen leeft; de maximumbedragen zijn wenselijk voor het 
realiseren van een basisinkomen.

Zie voor dit aanbod en
achtergrondinformatie:
www.antenna.nl/expeditie.

Zie voor informatie over de school:
www.kabbalahsociety.org en
www.kabbalah-toledano.org

DE EXPEDITIE
www.antenna.nl/expeditie
Schimmelpenninckkade 30
3813 AE Amersfoort

Telefoon (033) 475 30 01
E-mail magdavanderende@antenna.nl
Bankrekening NL78 TRIO 0390 4557 41

Eind januari 2019 is het boek van Magda Zeg me, wie ben je...
gepubliceerd. Het beschrijft tien bijbelse vrouwen als arche-
typen; het is tegelijkertijd een inleiding in de wereld van de 
kabbala. Met afbeeldingen van beelden van Thijs Kwakernaak 
(ISBN  978 94 92421 74 6).

Het boek is bij De Expeditie en in de boekhandel te krijgen 
voor € 23,50

Op 12 september spreekt Magda in de Ritman Bibliotheek in Amsterdam. 
Op 22 oktober spreekt ze in de abdij van Berne.
Op 29 oktober bij de Waaier in Twello.
Op 6, 20 november en 4 december geeft ze een cursus in
de Fonteinkerk in Amersfoort. Opgave bij rdw@pvmmitc.demon.nl

Op 12 oktober 2019 vindt in ‘De Expeditie’ de landelijke uitwisselings-
dag van de Toledano-school plaats over de merkaba. Zie voor informatie
de hieronder genoemde websites.


