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Àlex Garcia
Des de ben aviat de la seva vida 
interessat en tot el relacionat amb 
l’esoterisme, fa 14 anys va de-
cidir dedicar-se en profunditat a 
l’estudi de la Santa Kabbalah i el 
Sagrat Tarot.

Pertany a diverses línies de la 
tradició esotèrica occidental, en-
tre les que destaca l’Alta Escola de 
Kabbalah, Kaph Resh Yeshivà, de 
Barcelona.

Àlex defineix el seu amor per 
l’esoterisme com “una actitud de 
servei a la vida, la saviesa eterna 
s’expressa en totes les llengües, a 
través de totes les cultures i en el 
parlar de cada generació. Trans-
metre la simbologia rebuda forma 
part d’aquest servei.”

En aquesta nova etapa, Àlex 
desitja obrir les portes als que 
busquen aprofundir en la Reali-
tat “compartint el coneixement 
rebut” i considera que “la San-
ta Kabbalah i el Sagrat Tarot són 
mètodes planejats per ajudar-nos 
a assolir el nostre ésser interior, 
per a qui els conflictes i les ale-
gries de la vida es perceben com 
un aprenentatge continu”.
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La Santa Kabbalah i el Sagrat Tarot és un desenvolupament 
esotèric que ens introdueix a la sàvia filosofia hermètica, que 
convida als interessats a la investigació seriosa i profunda dels 
principis i lleis espirituals que han estat guardats durant segles a 
les Escoles i Ordres iniciàtiques. Principis que ens proporcionen 
valuosos coneixements a extreure de la vida quotidiana, que és 
una magnífica escola d’incomptable saviesa.
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Durant una hora a la setmana, s’impartirà el curs d’introducció als 
misteris i secrets de la disciplina mística jueva i esotèrica occidental. 

Es poden obtenir el coneixement de l’existència i la relació amb Déu, així 
com el Pla que Ell té amb la seva Magna Creació i com ens guia a través 
del seu Amor, la seva Força i la seva Misericòrdia.

En el curs es contemplen l’estudi de l’Arbre de la Vida,  les Lleis Uni-
versals de Causa i Efecte, els principis de la reencarnació, el sender del 
retorn i com viure la Vida des d’un punt de vista Kabbalístic.

A partir dels fonaments Kabbalístics ens aproximarem als diferents as-
pectes de la Divinitat amb l’efectiva ajuda de les Sagrades Claus del Tarot, 
meravellós instrument per al desenvolupament i evolució de la persona-
litat humana.

Aquestes claus, o pautes, ens obriran les portes de l’Ànima. Com a 
Lleis originals de la Consciència Divina que habita en tot ésser humà tot 
el que veiem en les 22 Sagrades Claus del Tarot ens representa, ja que 
s’acompanyen amb el coneixement de les Lletres hebrees i la seva corres-
ponent Gematria. 

Amb la matrícula al curs Kabbalah i Tarot, cada alumne 
rebrà el llibre El Trabajo del cabalista, de Z’ev Ben Shimon 
Halevi, editat per Escuelas de Misterios Ediciones. 
A més, cada alumne rebrà un joc de cartes del tarot per 
pintar i un poster de l’Arbre de la Vida.

Llibre, cartes i poster amb la matrícula

CURS EN CATALÀTEMARI


