
Studiegruppe i Kabbalah
v/ Helen og Kirsten

Du er velkommen i studiegruppen, hvis du har lyst til at arbejde med at 
forstå Kabbalah, også kendt under symbolet ”Livets Træ”, som mange 
har hørt om, men kun få forstår, fordi vi er så vant til at arbejde med ord, 
som er stærkt knyttet til forstanden. 

For at forstå Kabbalah er vi nødt til at benytte os af symboler, som er 
billeder, der udtrykker noget, som er usynligt og hvor ord ikke kan slå til, 
da forståelsen bygger på et samarbejde mellem vores følelser og 
forstand, som hører under henholdsvis højre og venstre hjernehalvdel. 
Symboler er den impuls, som kommer fra følelserne til forstanden, 
således at hjernens venstre halvdel kan blive bevidst om den højre 
halvdel og vi får en chance for at bygge bro mellem de to hjernehalvdele.

Det er her alkymien kommer ind i billedet. Alkymi drejer sig om at 
fremstille det, som ”guldet” symboliser, nemlig det guddommelige. At 
forbinde følelser og forstand, er en alkymistisk proces, som er lige så 
svær som at forene vand og luft.

Ifølge åndsvidenskaben er vores virkelige natur den indre udødelige ånd.
Hvis vi skal lære os selv at kende, er det nødvendigt at studere og forstå 
dette evige aspekt, som kommer til udtryk gennem vores legemer. Mon 
det bare er en tro, for i realiteten ved vi ikke, om det er rigtigt, førend vi i 
os selv har mødt sjælen og ånden.

Har du lyst til at se hverdagen fra en ny og spændende synsvinkel, så 
kom og vær med til at lade Kabbalah’ens symbolverden inspirere dig til 
en ny forståelse for livets store spørgsmål: ”Hvem er jeg, hvor kommer 
jeg fra og hvor er jeg på vej hen?”



Praktiske oplysninger:
Det er gratis at deltage
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