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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. 
 
Opening van het seizoen 
HUIS VAN DE PSYCHE 
Met behulp van een visualisatie wordt de psyche verkend. Contact met de geest ordent de diepe lagen van de ziel en 
verheldert ieders inzicht in innerlijke processen. 
datum zondag 9 september 2012 
tijd 15.00-18.30 uur (aan het eind van de middag is er soep met brood) 
kosten minimaal € 13,50 (inclusief koffie/thee en maaltijdsoep) 
opgave vóór 1 september 2012  
 
Expeditie-lezing 
DE ZIEL EN VRIJE WIL IN DE KABBALA 
De kabbala is een scholingsweg van de ziel. De traditie helpt mensen contact te maken met hun ziel. De inzet van de wil is 
daarbij van belang. Een avond over de kijk op ‘ziel en wil’ vanuit de rijke mystieke traditie.  
datum woensdag 19 september 2012 
tijd 20.00-22.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur) 
kosten minimaal € 7,50 
opgave gewenst  
 
Vier vrijdagmiddaglezingen 
KABBALA EN MEDITATIE 
Zonder meditatie is mystiek niet denkbaar. Het naar binnen richten van de aandacht kan helpen bij het opheffen van 
bestaande blokkaden in de psyche. Het kan ook de toegang openen tot het ervaren van het eigen bestaan en dat van de 
mensheid in een groot en helder verband. Per middag wordt één vorm van meditatie aan de hand van de levensboom 
toegelicht en beoefend. Door onderlinge uitwisseling wordt het leren verdiept. De middagen zijn als serie en 
afzonderlijk bij te wonen. 
data vrijdag 14 september, 19 oktober, 16 november, 14 december 2012 
tijd 14.30-16.30 uur (zaal open vanaf 14.15 uur) 
kosten minimaal € 13,50 
opgave gewenst  
 
Zeven woensdagavonden voor gevorderden 
DE LEVENSBOOM EN DE TIEN WOORDEN 
De tien woorden of geboden worden met behulp van de kwaliteiten van de levensboom bestudeerd. De woorden zijn te zien 
als aanwijzingen die voor valkuilen op de weg van bewustwording kunnen behoeden. Het zijn principes die zowel op 
individueel als op kosmisch niveau hun werking hebben. Met behulp van bronnen uit de klassieke kabbalistische literatuur, 
meditatie en uitwisseling wordt er samen geleerd. 
data woensdag 12 en 26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 november 
en 12 december 2012 
tijd 20.00-22.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur) 
kosten minimaal € 95,00 / maximaal € 130,00 
opgave vóór 1 september 2012  
 
 
 
 
 
 
 



 
Studiedag 
RUTH 
De bijbelse figuur van Ruth staat voor verschillende vormen van liefde, zoals toewijding, trouw, vriendschap, loyaliteit. In 
het boek Ruth wordt beschreven hoe deze liefde (chesed op de levensboom) zich doorzet te midden van verlies, 
ontworteling en afwijzing. Het verhaal wordt verteld en verwerkt met behulp van meditatie en reflectie. De dag is geschikt 
voor beginners en gevorderden op het gebied van de kabbala. 
data zaterdag 13 oktober 2012 
tijd 10.30-17.00 uur 
kosten minimaal € 45,00 / maximaal € 70,00 
(inclusief koffie, thee en vegetarische/biologische lunch) 
opgave vóór 1 oktober 2012  
 
Meditatieve dag 
VERSTILLING ROND LICHT EN DONKER 
Midden in de winter neemt de behoefte aan stil worden toe. Deze dag geeft de gelegenheid om bij de stilte van de ziel te 
komen. Trude Vis zingt liederen uit de joodse traditie en begeleidt bij eenvoudige dans. Magda van der Ende vertelt 
verhalen uit de traditie van de kabbala.  
datum zondag 16 december 2012 
tijd 10.30-16.00 uur (zaal open vanaf 10.15 uur) 
kosten minimaal € 45 / maximaal € 70,00 
(inclusief koffie/thee en vegetarische/biologische lunch) 
opgave vóór 10 december 2012 
 
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 Magda van der Ende graag op aanvraag, waarbij het thema in overleg wordt bepaald. In het najaar 
van 2012 en het voorjaar van 2013 houdt zij de volgende lezingen en studiedagen: 
2 oktober 2012 – Goes: Inleiding in de kabbala 
22 januari 2013– Volksuniversiteit, Veenendaal: Inleiding in de kabbala 
26 januari, 9 februari, 2 maart 2013 – De Zwaan, Alkmaar: Vrouwen op de 
levensboom 
30 maart 2013 – Centrum Groenewold, Venlo: Inleiding in de kabbala 
 
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 
www.kabbalah-toledano.org          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


