10 september 2016:

Professor Van der Stok dag
Een activiteit in het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden
Wie was Professor Van der Stok?
Tussen 1935 en 1958 heeft de helderziende Professor Johan Ewald van der
Stok (1880-1958) vele honderden theosofische voordrachten gegeven en
meerdere groepen geleid.
Zijn openbare ´morning talks´ op het
Internationaal Theosofisch Centrum
(ITC) in Naarden, zijn ceremoniële vernieuwende werk voor de jeugdgroepen
van de Orde van de Tafelronde, zijn diepe inzichten in het esoterische christendom die hij aan de werkers in de VrijKatholieke Kerk doorgaf, zijn opbouwende werk voor de ‘Kingsweek’ en het
daarbij aansluitende ‘Zonnerituaal’ zijn
belangrijke voorbeelden van zijn werkterreinen (zie www.tafelronde.nu).
In al zijn werkzaamheden voor het ITC schonk hij bijzondere aandacht
aan de Grote Moeder of de Ruimte, uitgaande van basisideeën uit de geschriften van H.P. Blavatsky, één van de oprichters van de Theosophical
Society.
De nalatenschap van Professor Van der Stok
Professor van der Stok wilde niet alleen innerlijke kennis doorgeven,
maar zijn toegewijde toehoorders ook leren hoe zij zelf innerlijke kennis
konden verwerven. Kenmerkend voor hem was dat hij zich altijd nauw
verbonden voelde met zijn toehoorders en daarom niet wilde meewerken
aan door hem te autoriseren publicaties. Zijn ´talks´ waren bestemd voor
de aanwezigen en hoewel er, met zijn medeweten, van de meeste talks
zorgvuldige aantekeningen zijn gemaakt, heeft hij ze nooit in boekvorm
willen laten publiceren. Na zijn dood in 1958 werd omstreeks 1965 de
Stichting Professor Johan Ewald Van der Stok Fonds opgericht, die zich
ten doel stelt zoveel mogelijk van de nagelaten teksten te publiceren. Er
werd een boek van 411 pagina’s uitgegeven, Talks and Addresses Professor J.E. van der Stok (reprint from St. Michaels News 1949-1964)
en er werden vele stencils van afzonderlijke lezingen uitgegeven. De
Vrij-Katholieke Kerk gaf in eigen beheer het boek De hemelse machten
achter het kerkelijk jaar uit (nu de 6e druk), een door bisschop Vreede
geredigeerde priestercursus voor de Vrij-Katholieke Kerk. Later volgden
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Engelse en Franse vertalingen van deze cursus. Bij Tafelronde werd voor
studenten een dikke bundel gestencilde lezingen van Professor Van der
Stok uitgegeven. In de negentiger jaren van de vorige eeuw ontstond
een ‘werkgroep Professor Van der Stok’ binnen de Stichting Proklos (die
als doel had de leerstoel Metafysica in de geest van theosofie in stand te
houden aan de universiteit van Leiden). Het doel van de werkgroep was
om de leringen van Professor Van der Stok te bestuderen en toegankelijk
te maken. De werkgroep verzorgde een overzicht van alle bekende uitgegeven werken, met een index: Key to the Works of Professor J.E. van der
Stok, 1996. Ook andere eerder uitgegeven werken werden voorzien van
een index. Losse lezingen waren op aanvraag te verkrijgen.
Actuele activiteiten
In verschillende groepen die werkzaam zijn op het ITC zijn de leringen
van Professor Van der Stok nog springlevend aanwezig, in het bijzonder
in het ceremoniële werk van de jeugdbeweging Tafelronde, in de Kingsweek met het Zonnerituaal die elk jaar eind september plaatsvindt, en
in de opleiding van de Vrij-Katholieke Kerk. Ook in theosofische loges, in
de landelijke genezingsgroepen, en het werk van de Link Officers is zijn
inspirerende spirituele invloed nog steeds werkzaam: ruim vijftig jaar na
zijn overlijden dragen nog veel mensen de leringen van Professor Van der
Stok met zich mee in hun hart. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de jaarlijkse viering op 29 september van het Zonnerituaal in de Besant Hall in Naarden.
Uitnodiging
Het bestuur van de Stichting Professor Johan Ewald van der Stok Fonds
is bezig de voorwaarden te scheppen voor een moderne opleving van de
diverse door Professor Van der Stok geïnspireerde activiteiten en nodigt
iedere belangstellende van harte uit om deel te nemen aan deze eerste
Van der Stok-dag op zaterdag 10 september 2016. Er worden lezingen
gegeven over de achtergronden van het occulte werk door Ronald Engelse
(Professor van der Stok en zijn helderziendheid; hiërarchieën, engelen en
goede daimonen; de genezingsgroepen), door Coen Brandt (Ceremonieel
werk), door Michiel Haas (onderwerpen die Professor Van der Stok aan
de orde stelde), door Mary Kuska-Dinger (Persoonlijke ervaringen met
Professor Van der Stok), door Ietske Engelse (Het vrouwelijke aspect, de
Grote Moeder en het werk van de vrouw in de Vrij-Katholieke Kerk), en
door Erik en Karin van Beers (De invloed van Professor Van der Stok op
de jeugdbeweging Tafelronde, het Huizen- Rituaal). Erik en Karin zullen
aansluitend een openbare ceremonie leiden. Ook zal er een boekentafel
zijn met nieuwe en oudere uitgaven van het werk van Professor Van der
Stok.
Nadere inlichtingen: Ronald Engelse, telefoon 0180 313 975 of
email ronaldengelse@kpnmail.nl.
Ronald Engelse is TVN-lid en bioloog. Hij beheert het archief van de Stichting Professor Johan Ewald van der Stok Fonds.
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Een raad van Professor Van der Stok
Ik verlang niet dat jullie psychische vermogens
zult ontwikkelen, helderziendheid in gewone zin.
Ik verlang dat jullie zullen
leren zien op een veel grotere wijze,
dat jullie tot visie (Engels: vision) zullen komen.
Je mag daarbij je verbeelding
(Engels: the queenly power of the imagination)
kritisch gebruiken.
Geef daarbij de leringen een goede kans.
Als je geïnteresseerd bent,
maak dan een vurige voorstelling.
En kijk dan, onderzoek, of het iets levends is,
of het groeit, of je er meer door gaat zien.
Maar wees voorzichtig dat er geen fantasie,
illusie of waandenkbeelden
in je geest (mind) binnenkomen.
Maak jezelf tot een zorgvuldige waarnemer
van je eigen scheppingen.
Onderzoek dan zorgvuldig alle conclusies die in je opkomen:
in hoeverre zij in overeenstemming zijn
met de conclusies en feiten, die door
H.P. Blavatsky, C.W. Leadbeater en Annie Besant
gegeven zijn, door alle grote zieners
en de brieven van de Meesters van Wijsheid
(hier mogen we andere latere betrouwbare
theosofische zieners aan toevoegen).
Dan zal het vermogen van visie zich geleidelijk
op een veilige manier ontplooien.
Wees kritisch, maar tegelijk constructief.
Geef opkomende denkbeelden een goede kans,
maar vraag je altijd, altijd, af:
Waartoe leiden de denkbeelden mij?
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