


- Naar elkaar luisteren, dat
was deze keer heel sterk
aanwezig.
- Het doel van de dag was
niet duidelijk omschreven in
het foldertje.
- Het leren van lichaamstaal,
je bewust maken daarvoor.
- Ik heb het belang geleerd
van het kiezen van de juiste
woorden
- Leuk om weer eens vanuit
een andere hoek te kijken
naar dezelfde onderwerpen.
- De presentatie van alle
groepen was origineel; iedere
groep had zijn eigen onder-
werp
- De verwachting bij diverse
mensen over  de inhoud van
deze dag bleek niet te klop-
pen. Hier kan beter over
gecommuniceerd worden
naar de leden
- Grappig is dat er echt vijf
verschillende presentaties
waren. Hieruit valt veel te
leren.
- Het zou ook wel goed zijn
om individueel wat feedback
te krijgen
- In eerste instantie vond ik
de opdracht wat over de kop
getild. Toch verbaasde het
me dat het mogelijk is om
fictief een symposium te
organiseren in zo’n korte tijd.

WK

Naarden, voorjaarsdag
TVN op 4 april 2009
Scheppende krachten in
de natuur en in de mens.

Een verslag van de lezing van
Gert Jan van der Steen:
Schepping en Transformatie:
verschillende referentiekaders.

Gert Jan wil tijdens zijn
lezing onderzoeken wat de
esoterische benadering van
de schepping en de schep-
pende krachten zou kunnen
zijn. Wat heb je er aan en
hoe kan je er iemand mee
helpen?

Schepping is iets nieuws
voortbrengen. De vraag
wordt gesteld of er iets
nieuws wordt voortgebracht,
wordt het geschapen, door
wie, door God? Zijn schep-
pende krachten eenmalig of
werken ze door? Gert Jan wil
via de esoterie naar deze
vragen kijken, dat betekent
dat hij van de ene laag naar
de andere gaat.

Trilling en resonantie ko-
men overal voor. Het een
neemt de trilling van de an-
der over. Schepping kan uit
geluid ontstaan. Computer-
programma’s kunnen weer
andere computerprogram-
ma’s doen ontstaan. De vraag
is: wat is eigenlijk het einde
van al deze mogelijkheden?
Er zijn altijd meer problemen
dan je kunt oplossen. Volgens
Gert Jan is dit terug te gelei-
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Agenda buitenland

juni 2009
11-13 Parijs, nationale con-

ventie Franse TS, The
Music of the Universe- The
Harmony of the Soul, met
Halldor Haraldsson
(IJsland)

25-29 de zomerschool van de
TS in IJsland wordt of in
IJsland, of op het ITC in
Naarden gehouden

juli 2009
9-15 Lippstadt (Duitsland),

Duitse zomerschool To
Live Theosophy, mogelijk
met Mary Anderson

augustus 2009
1 Nottingham (Verenigd

Koninkrijk), Engelse
zomerschool, Spiritual
Awareness in the 21st
Century

U kunt schenkingen doen aan de TVN, aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting.
Ook legateren aan de TVN is een mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de TVN.



den door getallen. Hij noemt
ook de generatieve taalkun-
de, waarin een zin gaande-
weg wordt geschapen vol-
gens een grammatica. Vaak
heeft een zin twee (of meer)
betekenissen; zodoende kan
spraakverwarring ontstaan.
Deze spraakverwarring zal
waarschijnlijk altijd wel blij-
ven bestaan, omdat mensen
verschillend naar de dingen
kijken.

De dieptepsychologie gaat
van het onbewuste naar het
bewuste. Dit zou je een
vorm van scheppen kunnen
noemen. In de cosmogonie
zien we het gaan van licht
naar duisternis.

In scheppingsrituelen (on-
der andere bij wicca-groepen
en vrouwengroepen) worden
ritualen gebruikt waardoor
de schepping tot zijn begin
wordt teruggevoerd.

Er zijn allerlei theorieën
over de schepping – zie bij-
voorbeeld de kwantumcos-
mologie. De mythische visie
laat een beweging zien van
chaos naar orde.

De Edda – een oud my-
thisch gedicht over de schep-
ping laat een onderwereld en
een bovenwereld zien. Ook
komt in diverse religieuze
stelsels het creationisme of
de doorgaande evolutie voor.

Vanuit de esoterie belicht
kunnen we een zevenvoudige
gelaagdheid constateren. Er

is emanatie van binnen uit.
Alles is levend, mineraal,
plant, dier, mens, deva,
engel, aartsengel enzovoort.

Verschillende gedachten
doen zich voor, onder andere
in de joodse kabballa (zie de
Sefer Yetzirah). De Gnosis
kent de val, Plato sprak over
de idee: er is iets wat een be-
weger is. Proclus was van
mening dat er eerst onzicht-
bare cirkels zijn, daarna
zichtbare cirkels. Rozenkrui-
sers voegen de geest toe aan
de materie en transformeren
deze naar spirituele energie.
Mevrouw Blavatsky is be-
kend geworden door haar
Cosmogonie (zie de Stan-
za’s), Leadbeater heeft het
over de emanaties van de
Drie- Eenheid (welke in feite
de grondslag van alle gods-
diensten is).

In vele stelsels kan een
openbaring in de schepping
gezien worden van het god-
delijke naar het stoffelijke.

Esoterische ideeën over de
schepping.
Er wordt wel gesproken over
de schepping van het kwaad.
Door verschillende trillingen
(hoe die ook beschreven
worden) eindigt deze schep-
ping bij Liefde en Bestem-
ming. De krachten op het
ene gebied werken door op
het andere gebied (zie ook
Steiner); er is als het ware
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Agenda loges en centra

Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met de
betreffende loges/centra
(zie adressenpagina).

juni 2009

Arnhem
8 De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk
Den Haag
13 De Geheime Leer, cursus,

Ineke Vrolijk
Rotterdam
2 Mystagogie, lezing, Bep

Meereboer
9 Mozart en Die Zauber-

flöte, lezing, Adri van
Houten

16 De Stem van de Stilte,
studieavond, Ronald
Engelse

Zuid-Limburg
4 Astrologiecursus, Ine

Hoeymakers
14 Morfogenetische velden:

wetenschappelijke,
filosofische en spirituele
aspecten, lezing, prof.
Hans Gerding

18 De Geheime Leer deel I,
cursus, David Roef

20 Karmische astrologie en
het systeem van Carteret,
workshop, Bastiaan van
Wingerden 24
De Stem van de Stilte,
cursus, David Roef

25 Astrologiecursus, Ine
Hoeymakers

Wist u dat in de Tolstraat 154 te Amsterdam niet alleen het het hoofdkantoor van de TVN
is gevestigd, maar ook de ‘theosofische boekhandel Adyar’ en de ‘theosofische bibliotheek’

met een unieke collectie theosofische, religieuze en esoterische literatuur?



een netwerk van scheppende
krachten. De Nieuw- Zeelan-
der Geoffrey Hodson heeft
deze krachten uitgebreid en
goed beschreven. Hij schreef
ongeveer vijftig boeken,
waarvan vijf door bemidde-
ling van een engel. Zijn cos-
mologie sluit aan bij de kab-
balla. Creatie is voor hem
emanatie (van hoog naar
laag) onder leiding van intelli-
gente krachten. Rudolf Stei-
ner heeft de krachten ver-
bonden met de kosmos, ont-
wikkelingsfysiologie, occult
gezien. Dion Fortune spreekt
met mentale abstractie over
een allereerste creatie als
beweging in ruimte. Deze
beweging wordt tot cycli die
alle ritmes in de kosmos be-
palen. Het creatieve vuur
daalt neer in de stof;  daar-
door ontstaan creatieve pro-
cessen, die chaos transfor-
meren in kosmos. Het crea-
tieve vuur gaat zich dan in-
perken (de cosmische Chris-
tus gaat gekruisigd worden).
De zonnelogos ademt in en
uit (ritmisch). De scheppen-
de goden transformeren die
kracht van hoog naar laag. De
schepping gaat door, totdat
de kosmos zo complex

wordt dat zij terugkeert in
het ongemanifesteerde.

Ons bewustzijn is creatief
wanneer het, door onver-
deelde aandacht, een subjec-
tief ervaren objectief maakt.

Er zijn negen hiërarchieën;
deze brengen engelen voort,
in alle mogelijke combinaties,
onder andere  bouwers van
menselijke of dierlijke vor-
men. Ook godsdiensten,
groepszielen van dieren,
planten en mineralen worden
‘gebouwd.’ Energie wordt
ook uitgestort in de oceanen.
Er is kundalini- energie.

De creatieve energieën
met zelfbewustzijn zijn ge-
bouwd van licht of materiaal
dat licht geeft. Zij manipule-
ren als het ware krachten. Zij
zien onze gedachteprocessen
en emoties. Zij zijn altijd be-
wust van eenheid. Zij dienen
de wereld door hulp aan
mensen te geven, iedere
kracht heeft daarbij zijn eigen
specialisatie.

Met betrekking tot mensen
kunnen we zeggen dat er een
zaad- atoom is; een Ego dat
indaalt heeft een volledig
beeld in zich van vorige in-
carnaties. Bij de conceptie
laat het Ego al een ‘woord’
horen.

Er is ook ritme in het li-
chaam. Wanneer een lichaam
ziek is kan het ritmisch her-
steld worden.

Met betrekking tot natuur-
wezens kunnen we zeggen
dat elk onderdeel van een
plant een eigen noot heeft.
Die roept etherische wezens,
zij deponeren als het ware
materiaal in de plant.

Met betrekking tot de
mensen kunnen we zeggen
dat het geestelijk wezen in-
daalt in het menselijk wezen.

Er is een toon (een
akkoord) voor alles, dus ook
voor goud en zilver en ook
voor deva’s. Er is een evolu-
tionair plan voor alles; dit
plan kan door bewustzijn
ontwikkeld worden. Doel
van de mens is om met de
creatieve kracht (God) sa-
men te werken. Dat kan
onder andere door rituelen.

De mens is in feite een
zonnelogos in wording. Een
goddelijke schepper moet
zelf elke vorm bewonen die
hij schept, hij moet daarmee
als het ware eeuwig verbon-
den zijn. Uiteindelijk zal de
mens tot aan de Godheid
gaan – dat wil zeggen bewust
zijn met de Zonnelogos.

EKB
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Alleen wanneer wij zien zonder enig vooraf gevormd begrip,
zonder enig beeld, kunnen wij met alles in het leven

in direct contact komen.

Uit: J. Krishnamurti, Laat het verleden los




