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KABBALA

Zoals iedere spirituele weg heeft ook de kabbala, 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 en de mystieke lezing van
de Bijbel.
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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 meditatie.
15 september is tevens de opening van het seizoen (met nazit).
data
tijd
kosten
opgave

15 september, 13 oktober, 17 november en 15 december 2017
14.30-16.30 uur (zaal open vanaf 14.15 uur)
minimaal € 13,50
gewenst, tot één dag tevoren

Lezing
INLEIDING IN DE KABBALA
Een korte inleiding geeft inzicht in de wortels en de ontwikkeling
van de kabbala. Vervolgens wordt de levensboom, van oudsher het model waarmee kennis wordt overgedragen, uitgelegd. Er wordt ingegaan op de ziel en de
verschillende lagen van bewustzijn. Na de lezing is er ruimte voor vragen en
reacties.
datum
tijd
kosten
opgave

zondag 8 oktober 2017
14.00-16.00 uur (zaal open vanaf 13.45 uur)
minimaal € 5,00 (inclusief koffie of thee)
gewenst

Zeven dinsdagavonden
voor (verdere) verdieping in de kabbala
De levensboom heeft tien aspecten. Ze zijn te zien als verschillende
kwaliteiten van licht, die altijd aanwezig zijn. De ene keer licht het
ene sefira op, de andere keer een ander. Door het spel van verbergen en openbaren dat zich in ieder mens afspeelt, valt de schaduw steeds ergens anders. Dat
maakt het leven boeiend, continu veranderlijk. De eigen psyche wordt belicht, en
inzicht in wat er om ons heen gebeurt, kan zich verdiepen.
data

26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november en 5 en 19 december 2017
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tijd
kosten
opgave

20.00-22.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
minimaal € 90,00 / maximaal € 140,00
vóór 15 september 2017

Zeven woensdagavonden voor gevorderden
“EN IK ZAG EN ZIE …” (EZECHIEL 1:4)
Alles wat is, doet zich op een bepaalde manier aan ons voor. We kijken, zien, schouwen. We nemen waar met het fysieke oog, we kijken naar binnen
en schouwen met het geestesoog. Beelden, dromen, visioenen hebben met ervaren te maken. Met behulp van beelden, verhalen en beschrijvingen van visioenen
wordt het zien als instrument tot bewustwording onderzocht. Stilte en observatie, uitwisseling en terugkoppeling van ervaringen aan de levensboom krijgen de
ruimte.
data
tijd
kosten
opgave

27 september, 11 en 25 oktober, 8 en 22 november en 6 en 20 december 2017
20.00-22.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
minimaal € 90,00 / maximaal € 140,00
vóór 15 september 2017

Twee dagen
INTRODUCTIE IN DE KABBALA
Na een korte inleiding in de geschiedenis van de kabbala wordt
kennisgemaakt met de figuur van de levensboom. De vier bewustzijnslagen worden behandeld, evenals de figuur zelf, die bestaat uit tien verschillende aspecten. De levensboom kan gaan werken als een instrument tot zelfkennis, kennis
van de wereld en de relatie met het goddelijke. Verhalen en voorbeelden uit het
dagelijks leven illustreren de werking van de levensboom. Lichaam, psyche,
geest en het goddelijke worden onderscheiden en zo mogelijk ervaren in stilte,
visualisatie en meditatie.
data
tijd
kosten
opgave

zaterdag 4 en zondag 5 november 2017
10.00-17.00 uur (zaal open vanaf 9.45 uur)
minimaal € 70,00 / maximaal € 120,00 (inclusief koffie, thee, vegetarische en biologische lunch); logeren in ‘De Expeditie’ is mogelijk.
vóór 26 oktober 2017
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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 bij het omgaan met verlies. Elders werkt en spreekt zij graag
op aanvraag, waarbij het thema steeds in overleg wordt bepaald.

Op de zaterdagen 28 oktober 2017 en 17 maart 2018 verzorgt Magda
van der Ende een studiedag in Alkmaar. Thema’s: Tamar, Kabbala en
dagelijks leven.
Opgave: dianestammes@gmail.com

Op zaterdag 21 oktober 2017 vindt in ‘De Expeditie’ de landelijke
uitwisselingsdag van de Toledano-school plaats. Zie voor meer informatie de hieronder genoemde websites.

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.

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 expeditiecc@zonnet.nl
Bankrekening NL78 TRIO 0390 4557 41

