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K A B B A L A

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 ken-
nis over de mens, de wereld en de relatie met God wordt overgedragen. In in-
leidingen, 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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Vijf vrijdagmiddaglezingen

KABBALA EN SJECHINA

Het woord ‘sjechina’ verwijst naar de goddelijke aanwezigheid die
woont in de wereld. In de traditie van de kabbala wordt die aanwezigheid als
vrouwelijk beschreven, als vrouwelijk woord, als bruid, als koningin. In de lezin-
gen wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van het begrip. Verschillende
aspecten worden toegelicht en uitgelegd aan de hand van de levensboom. De in-
formatie wordt verdiept en eigen gemaakt met behulp van meditatie en stilte.

data 16 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 8 mei 2009
tijd 14.30-16.30 uur (zaal open vanaf 14.15 uur)
kosten minimaal € 12,50
opgave gewenst

Vijf avonden

KABBALA EN MEDITATIE

Uit de traditie van de klassieke kabbala zijn concentratie en medi-
tatie niet weg te denken. Verschillende traditionele vormen van concentratie en
meditatie worden beoefend met het oog op het ondersteunen van de dagelijkse
discipline van de deelnemers. Dit jaar ligt het accent op de verschillende lagen
in de geest, ofwel de zeven hemelen. In januari wordt de cursus vervolgd met
het leren over de vierde hemel. Bekendheid met de levensboom wordt ver-
ondersteld.

data 20 januari, 24 februari, 17 maart, 14 april en 19 mei 2009
tijd 20.00-22.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
kosten minimaal € 75,00 / maximaal € 100,00
opgave vóór 15 januari 2009

Twee zondagmiddaglezingen

8 februari 2009
INTRODUCTIE IN DE KABBALA
De geschiedenis in vogelvlucht en de levensboom

1 maart 2009
DE VRIJE WIL EN DE ZIEL
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tijd 14.00 - 16.30 uur (zaal open vanaf 13.45 uur)
kosten vanaf € 10,00 per keer
opgave gewenst

Zeven woensdagavonden

INTRODUCTIECURSUS KABBALA

Naast kennismaking met de figuur van de levensboom wordt er ge-
werkt aan herkenning van de kwaliteiten in het dagelijks leven. Er wordt aan-
dacht besteed aan de verschillende lagen van bewustzijn, het wezen van de psy-
che, de ziel en de geest. Naast kennis en informatie worden er verschillende
meditatievormen aangereikt, die behulpzaam zijn bij het eigen maken van de
stof.

data 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april en 6 mei 2009
tijd 20.00-22.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur)
kosten minimaal € 90,00 / maximaal € 140,00
opgave vóór 9 februari 2009

Studiedag

TIEN ASPECTEN VAN LIEFDE

De verschillende gezichten of schakeringen van liefde worden
onderzocht. De structuur van de levensboom wordt als basis voor inzicht ge-
bruikt. Hopelijk leidt dit tot een dieper besef van de alomvattende liefde waar-
op het bestaan gebouwd is. Er wordt gewerkt met oefeningen en stilte.

datum 23 mei 2009
tijd 10.30-16.30 uur (zaal open vanaf 10.15)
kosten mimimaal € 40,00 / maximaal € 80,00 (inclusief koffie, thee en vege-

tarische lunch)
opgave vóór 18 mei 2009

Alle bijeenkomsten worden door Magda van der Ende begeleid in ‘De Expeditie’
in Amersfoort. Zij begeleidt tevens mensen individueel in hun geestelijke ont-
wikkeling. Elders spreekt zij graag op aanvraag.
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In het voorjaar van 2009 houdt Magda van der Ende lezingen/
studiedagen in:

– Zenderen (De Zwanenhof), 17 januari 2009
studiedag werken met de levensboom
– Alkmaar (De Zwaan), 14 februari en 14 maart 2009
studiedagen Psalmen en kabbala
– Naarden (A. Besanthal, De Nieuwe Mens), 22 februari 2009
inleidende lezing
– Huissen (Dominicaans Activiteiten Centrum), 21 maart 2009
kennismakingsdag met de kabbala

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

De in dit overzicht genoemde minimumprijzen gelden voor ieder-
een die van een minimuminkomen leeft; de maximumbedragen
zijn heel 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/study.htm
www.kabbalahlevensboom.org

D E   E X P E D I T I E
Schimmelpenninckkade 30
3813 AE Amersfoort
Telefoon/fax (033) 475 30 01
E-mail expeditiecc@zonnet.nl
Postbankrekening 6037758
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