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Kabbalaens kraft Yehuda Berg Hent PDF Forlaget skriver: Kabbalaen er den jødiske visdoms- og
mystikertradition - og en af verdens ældste. Ifølge kabbalaen lever vi mennesker i det mørke, som udgør 1%

af universets energi, mens de 99% lys er skjult for os. Det er det, fordi vi lader os styre af vores ego og
reagerer på ydre påvirkninger frem for selv at skabe og opbygge indre kvaliteter. Kabbalaen fortæller, hvorfor
vi oprindelig kom væk fra lyset og hvordan vi igen kan komme i kontakt med det lys, som er ren skaber- og
livskraft. Kabbalaen er bemærkelsesværdig på mange måder. Ikke mindst fordi den allerede fra begyndelsen,
flere tusinde år tilbage, har beskrevet forhold og givet svar på spørgsmål, som videnskaben først i moderne tid
er begyndt at bevæge sig ind på. Men kabbalaen er mere end det. Den beskæftiger sig med menneskelivets
små og store spørgsmål. Hvordan og hvorfor opstod universet? Hvad er menneskets grundlæggende natur?

Hvorfor oplever jeg hele tiden modstand? Hvordan kan jeg løse mine problemer? Hvordan bliver jeg
lykkelig? Hvad er meningen med livet? osv.Det er derfor ikke uden grund, at kabbalaen gennem historien har

inspireret ledende spirituelle personligheder, filosoffer og videnskabsmænd og også giver nutidens
mennesker, hvad der skal til for at få mening og lykke ind i livet - både på det personlige og kollektive plan. I
denne bog introduceres kabbalaen letforståelig og inspirerende. Centrale begreber som De Ti Sefirot (de ti
»forhæng«), Zohar (de oprindelige hemmelige tekster) og kabbalistiske principper er her kædet sammen og

illustreret med eksempler fra dagligdagen, så enhver kan anvende den gamle visdom i sin personlige
udvikling. Yehuda Berg er ordineret Rabbi og en af de førende kapaciteter inden for kabbala. Han underviser

på kabbalacentre over hele verden.
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