
 TOELICHTING BIJ DE LEZINGEN IN VOORJAAR 2018 

  
  

 23 jan :   PROFETIEËN EN EINDTIJD VERWACHTINGEN 

                        Lezing op video                     

  

30 jan :            EEN SPIRITUELE BENADERING VAN GELUK EN RELATIE 

                        Lezing door dhr. Klaas Laan 

                  Wat houdt de mens meer bezig dan “The pursuit of Happiness?”(het nastreven van 
geluk)?  

De Bulgaarse spiritueel filosoof en pedagoog Omraam Mikhaël Aïvanhov heeft 
verscheidene voordrachten over dit thema gehouden, vooral omdat de mens 
doorgaans niet weet hoe hij zelf aan de verduurzaming van geluk kan werken.      

De grote meerderheid van de mensen vereenzelvigt geluk met genot, met plezier.                 
Onverzadigbaar stelt onze lagere natuur alles in het werk om ons leven daarnaar in te 
richten. 

Grote filosofen hebben hierover nagedacht. Zij geven alle aan dat het ware geluk 
hogerop   gezocht moet worden. Volgens Aïvanhov is het met het ware geluk net zo 
gesteld als met de echte vrede; het is een staat van bewustzijn. Het is van wezenlijk 
belang een onwrikbaar punt   in jezelf vinden, waaraan je kunt vasthaken. Dan wordt 
het ware geluk als de lucht die je onwillekeurig inademt; ‘Geluk is de ademhaling van 
de ziel’. 

  

20 feb :   ALTERNATIEF GENEZEN 

                  Lezing door dhr. Cees Rover 

                   Basiswet natuurkunde: Energie gaat nooit verloren, en kan niet spontaan ontstaan. 
Alle acties  op aarde ontstaan door- en zijn energie. Wanneer er actie is, kan die actie 
nooit voor niets zijn. Energie/actie gaat nooit verloren. Het bovenstaande impliceert 
dat toeval niet bestaat.  

Wanneer wij hier ronddwalen op Aarde, worstelen wij ons naar de verlichting. En alle 



obstakels die wij tegenkomen zijn niet toevallig. Als we kijken wat ons toevalt, moet 
het een “reden” hebben. Deze “reden” is de manier waarmee wij groeien, en helaas 
meestal niet prettig. Alle obstakels in ons leven creëert “Voortschrijdend inzicht”. Via 
ons lichaam en/of gevoel ervaren we de emoties van de psychische en/of lichamelijke 
klachten. Wanneer de reden van de      psychische en/of lichamelijke klachten 
begrepen wordt, is het toevallen van de klachten klaar. Als we hier rondlopen om er 
beter van te worden, moeten we eerst ziek zijn, anders kan je niet beter worden. De 
artsenij is meestal gericht op het bestrijden van de symptomen van ziektes. Maar om 
herhaling of terugval van de ziekte te voorkomen is het aan te raden om de reden van 
de ziekte aan te pakken. Een andere manier van genezen gaan we vanavond 
bespreken.       Toeval bestaat niet. 

  

27 feb :        HET PROCES VAN ZELFTRANSFORMATIE 

                 Lezing door Mw. Alice bouwland 

                 In 2015 publiceerde Quest van Vicente Hao Chin Jr. het boek: The Process of Self               
Transformation, ondertitel ‘Exploring our Higher Potential for Effective Living.’ In het 
werkseizoen 2017-2018 publiceert de TVN een eigen vertaling van dit boek.                              
Deze lezing biedt u de gelegenheid om van de inhoud kennis te nemen. Vic Hao Chin is       
voormalig president van de Theosofische Vereniging in de Philippijnen. Hij schreef 
diverse boeken over meditatie en spiritualiteit en ontwikkelde en begeleidde ‘Self-
Transformation  Seminars’ in landen als de Verenigde Staten, Engeland, Australië, 
India, Singapore, Brazilië, Spanje en Israel. Hij is zakenman, maar stichtte ook scholen 
waar zelftransformatie en        academisch leren worden geïntegreerd.                                                                           
Kortom, een betrouwbare, moderne gids voor jong en oud! 

        

27 mrt:           DE PSYCHOLOGIE VAN DE YOGA SCHOLEN 

                        Lezing op video                     

  

17 apr :          VAN MARIA TOT VENUSKUNST 

                       Lezing op video 

                  Velen kennen Maria als Moeder Gods, slechts enkelen kennen haar symbolische     
wortels.  



                 Maria maakt deel uit van een lange traditie van oermoeders en godinnen. Echter, 
wanneer  

                 De Romeinen in de 4e eeuw kiezen voor het christendom als staatsgodsdienst moet 
het  goddelijk vrouwelijke het veld ruimen. Toch kan men niet voorbij gaan aan de 
godin met de 10,000 namen : Una, quae es omnia deia Isis ( de godin Isis, de Ene die 
Alles is ). In deze   lezing zullen we zien hoe Isis geleidelijk is overgegaan in Maria. Niet 
alleen in de Moeder Gods, maar ook in de Zwarte Madonna en Maria Magdalena. 

  

24 apr :          OVER DE MONADE EN WAT DIT INHOUDT 

                       Lezing door dhr. Piet Peters 

               "Volgens de theosofie is elk mens een afsplitsing van het Goddelijke. Deze afsplitsing 
wordt   de Monade genoemd. Als Monade zijnde staat elk mens in contact met al zijn 
mede mensen     en met God. Wat de verdere consequenties van de Monade zijn, zal 
deze lezing gaan". 

 

19 jun :          HOMMAGE AAN JAKOB BÖHME: MORGENRÖTE IM AUFGANG 

                       Lezing door dhr. Hans den Boer 

                 In 2015 is in Duitsland een meditatieve film gemaakt over de boodschap van 
de middeleeuwse mysticus Jakob Böhme. De film heet "Morgenröte im Aufgang" naar 
het gelijknamige boek        dat hij geschreven heeft (het boek is ook bekend onder de 
titel "Aurora"). In de film staan teksten van Jakob Böhme centraal, meestal 
uitgesproken in een onaangetaste groene natuur.  De hoofdrolspeler houdt de 
aandacht gevangen op de gesproken tekst in het Duits. Het is  duidelijk een afwijkende 
manier van filmgebruik. Het is een film bedoeld om stil van te worden en op een 
nieuwe manier van film te genieten. De film is te lang om in zijn geheel te vertonen, 
maar 30 minuten voor de pauze en 30 minuten na de pauze  geven een goede 
indruk. Er zal een korte inleiding gegeven worden over het leven en werk van Jakob 
Böhme en na de filmvertoning is er tijd voor een gezamenlijke nabeschouwing. 

  

 
 


