
TOELICHTING LEZINGEN PROGRAMMA 2018-2019 
(Wijzigingen Voorbehouden) 

Bij eventueel uitvallen van een lezing of cursus zorgt het bestuur voor een vervangend onderwerp. 

  
10, 17, 24 sept 1 okt      WAT IS THEOSOFIE? 

          Een beginnerscursus, uitsluitend voor beginner om kennis te maken met Theosofie. De inhoud van deze cursus bestaat uit  theorie, 

video/powerpoint presentatie, en dialoog.  

              Info en aanmelden bij C C Shum op 56shum@gmail.com of bel 0629515505  Deelname kosten zijn 5 euro per avond exclusief 
studie materiaal, koffie en thee zijn gratis. 

  

18 sep : WIE BEN JE NU WERKELIJK                                                                                                                                                             

Lezing door dhr. Mark Becking                                                                                                                                                           

‘Als we trachten voorbij te gaan aan onze psychologische en emotionele problemen, kan dat gevaarlijk zijn. Het kan 
zorgen voor een verlammende werking tussen de Boeddha/Christus en de mens in ons. Het kan leiden tot een 
conceptueel, eenzijdige soort spiritualiteit waar de ene pool van het leven superieur wordt gemaakt ten koste van de 
andere: De absolute      waarheid wordt boven de relatieve waarheid gesteld, het onpersoonlijke boven het persoonlijke, leegte boven 
vorm, transcendentie boven belichaming en onthechting boven gevoel’. Spirituele beoefening kan worden gebruikt in dienst 
van ontkenning en verdediging. Deze lezing wil de aandacht vestigen op het erkennen en omarmen van onze 
menselijkheid (alles wat er speelt in het gebied van kama en manas), naast onze aspiratie onszelf te overstijgen 
(atma/buddhi).  Deze twee samenbrengen kan bijzonder krachtig zijn!                    

  
25 sep : ALTERNATIEF GENEZEN, DEEL 2                                                                                                                                                    

Lezing door dhr. Kees Rovers                                                                                                                                                 

Voortzetting van 20-02-2018. Basiswet natuurkunde: Energie gaat nooit verloren, en kan niet spontaan ontstaan. Actie is 
energie. Wanneer er actie is, kan die actie nooit voor niets zijn. Energie gaat tenslotte nooit verloren. Wanneer wij hier 
ronddwalen op Aarde, worstelen wij ons naar de verlichting. Alle obstakels die wij tegenkomen zijn niet toevallig. Het 
is        karmisch bepaald. 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 van de vele manieren van genezen gaan we vanavond 
bespreken.                                                                                                                  

  
02 okt:   DE MENS, GOD EN HET UNIVERSUM                                                                                                                               

Studieavond : begeleid door dhr. Ronald Engelse                                                                                                                       
              Achter het universum en achter ons eigen leven gaat een groot mysterie schuil. Totdat dit mysterie is opgelost kan ons leven weinig 

betekenis hebben en zal de zoekende mens geen vrede kennen.  De materialistische religie, filosofie en wetenschap met haar 

methode die op het waarnemen en verklaren van alleen de fysieke wereld is gericht, schieten hierin tekort, want de fysieke wereld is 
slechts de buitenste schil van ons universum. Wie daarnaast de methode van de spirituele benadering gebruikt kan effectieve 

technieken leren kennen om de volheid van het occulte wereldbeeld te ervaren en het grote mysterie ook op de ijlere gebieden te 

ontsluieren. Dit boek zet ons aan tot de ontwikkeling van een transcendente visie waarin natuurwetenschap, religie en filosofie met 
elkaar geïntegreerd raken en waarin behalve het lager denken ook het hoger denken en het bewustzijn geïnspireerd kunnen worden. 

De bedoeling van de natuurwetenschapper en geboren leraar in de oosterse filosofie Dr. I.K. Taimni met dit boek is het 
materiaal van de Geheime Leer van H.P. Blavatsky op allerlei gebieden ge-up to date. Het is daardoor een must voor 
alle studenten in de Theosofie.  

  
09 okt :     HET MENSELIJKE BEWUSTZIJN EN DE MOGELIJKHEDEN DIE DIT BEWUSTZIJN IN ZICH DRAAGT                               

( Deze studieavonden beginnen om 19:30 uur ) 
                  Studieavond : begeleid door mevrouw Ineke Vrolijk 

                   Twee jaar geleden hebben we een begin gemaakt aan de vergelijkende studie m.b.t. de wereld- en mensbeelden 
binnen verschillende geestelijke stromingen. We zijn begonnen om uitgebreid kennis te maken met een Wereld- en 
mensbeeld ons door mevr. Blavatsky in het boek “de Geheime Leer” gegeven, als basis voor onze studie. Afgelopen 
jaar      hebben we ons beziggehouden met de kabbalistische levensboom en dit jaar willen we vanuit een Tibetaanse 
Boeddhistische invalshoek hiermee verder gaan. De twee leraren van Mevr. Blavatsky waren verbonden aan het 
Boeddhistische klooster in Shigatse (Tibet), zij heeft daar drie jaar gewoond. Het is dus interessant om te 
onderzoeken in hoeverre we deze Boeddhistische invalshoek terug kunnen vinden in het wereldbeeld en mensbeeld 
van Blavatsky, beschreven in haar boek. Zeker zal ook het 8-voudige pad en de Paramita's (kwaliteiten die het IK te 
boven gaan), zoals beschreven in het boekje “De Stem van de Stilte” deel uitmaken van onze studieavonden. Tevens 
is het de bedoeling dat we vanuit onze studie handvatten krijgen hoe we deze 'kennis' in ons dagelijks leven kunnen 
toepassen opdat het niet een mooie theorie blijft maar omgezet kan worden in een levende ervaring.  

  

16 okt :      WORKSHOP : EEN PAD NAAR ZUIVER MEESTERSCHAP                   

                 Begeleid door dhr. Eric Jagernath 

                   In verschillende spirituele en religieuze stromingen zijn er regels en geboden die een zoeker naar de meester in 
zichzelf of bevrijding van dat wat hij niet wilt moet toepassen om de meester of bevrijding te kunnen bereiken. Op 
zijn pad naar meesterschap komt hij veel hindernissen tegen zoals, onwetendheid, begeerte en gehechtheid. De 
zieners uit het oosten hebben de natuurwetten en regels die een leerling moet praktiseren kort en krachtig beschreven 
in de Vedische kennis, een van de eerste geschriften op aarde. In   deze workshop behandel ik het pad vanuit de 
Vedische leer die je mag bewandelen om je  hindernissen te overmeesteren zodat je meester en vormgever van jezelf 
kunt zijn. 

  

  

 



 

23 okt :      WAT IS YANTRA ? Hulpmiddel bij meditatie 

 Lezing door dhr. Aad van der Wekke 

Het woord yantra lijkt op het woord mantra. Een mantra bestaat uit een combinatie      van woorden en klanken. 
Mantra's worden gereciteerd om de eenwording met het Godsbewustzijn te bewerkstelligen. De klank die wordt 
voortgebracht, veroorzaakt een trilling in ons lichaam. Deze vibratie heft, indien nodig, blokkades op, zodat heling 
plaats kan vinden. Een yantra is de verschijningsvorm van een mantra. Ook bij het construeren van een yantra wordt 
de eenheid met het Godsbewustzijn gezocht.. Worden bij het mantrazingen de stem en het gehoor ingeschakeld, zo 
gaat het bij het maken van een yantra meer om de oog-hand combinatie. Een yantra heeft een symmetrische  opbouw.  
De lijnen vormen patronen die symbolische betekenissen hebben. De patronen krijgen  een nog specifiekere werking 
door de kleuren die hen gegeven worden. Elke yantra bevat daardoor een eigen boodschap, die door middel van 
concentratie en/of meditatie geopenbaard wordt. De vorm van een yantra treffen we vaak aan in Tibetaanse 
mandala's. Deze worden volgens bepaalde regels gemaakt. Eerst wordt de bhupur, het vierkant, geconstrueerd en 
naar het midden toe ingevuld. Vervolgens gaat men de ruimte buiten de bhupur bewerken tot een cirkelvorm. Zo 
groeit de yantra tot mandala. 

  

30 okt :       AUTOMATISCH SCHRIFT  

                    Lezing door Mw. Marja Boertje 

  Met In het boek “De Mahatma brieven aan A.P. Sinnett” 1923, staan veel brieven die geschreven zijn in Engeland 
terwijl “Meester Koot Hoomi Lalsingh” en “Meester Moria” in Tibet waren. Via chela’s (leerlingen) zijn deze brieven 
geprecipiteerd (neerslag van stof) en geschreven. Alice Ann Bailey, 1880–1949), Brits schrijfster. Zij wordt gezien als 
kanaal van wat ze noemen de “Hiërarchie van Meesters” en in het   bijzonder van “Meester Djwhal Khul”. Tussen 
1919 en 1949 schreef ze 24 esoterische  boeken, die vooral te maken hebben met de ontwikkeling van de ziel en 
dienstigheid  aan de mensheid. Zij vertelt dat de tekst van de meerderheid van deze boeken haar telepathisch 
gedicteerd is door Djwhal Khul. Vanavond gaan we een onderzoek doen naar de vermogens die in de mens latent 
aanwezig zijn, (3e doelstelling van TVN).     Marja Boertje is (bij toeval) tijdens een cursus “intuïtieve ontwikkeling” tot 
de ontdekking gekomen dat zij het automatisch schrift beheerst. Dit is ruim 18 jaar geleden. 

  

  

20 nov :       RONDE TAFEL GESPREK MET LEDEN EN BELANGSTELLENDEN 

            Begeleid door het bestuur van loge Rotterdam en dhr. Kees Rovers 
Tijdens de rondetafelgesprekken is er gelegenheid om met elkaar over het doel en het werk van de loge van 
gedachten te wisselen. Ook meningen en visies over het programma en recente lezingen kunnen besproken worden. 
Vragen die aan de orde  zullen komen zijn: is de loge op de goede weg ? moeten we onze missie en doelen beter   
vastleggen ? hoe kunnen we meer mensen bereiken ? en wellicht kunnen we elkaar beter ondersteunen ? 

  

27 nov :     MEDISCHE ASTROLOGIE     

                   Lezing door dhr. Frank Tuinstra 

                    Om het wezen van de mens beter te doorgronden kunnen we de mens beschouwen als een universum in het klein: 
een microkosmos. Tijdens deze lezing passen we  astrologische correspondenties toe op de verschillende organen en 
lichaamsdelen waardoor we meer inzicht krijgen in ons eigen functioneren als menselijk organisme, en we beter 
gaan begrijpen waarom we te maken kunnen krijgen met bepaalde  aandoeningen. Tevens biedt de astrologie 
aanwijzingen om tot genezing te komen.   

  
22 jan :     DE THEOSOFIE BEKEKEN VANUIT DE THEORETISCHE EN PRAKTISCHE KANT 

                  Lezing door dhr. Hans van Aurich 

                  Theosofie heeft haar theoretische kant en haar praktische kant. Het is eenvoudig om deze twee aspecten los van 
elkaar te zien; moeilijker is het om de theorie en de praktijk als een onafscheidelijke tweeling te zien. Ze vormen een 
paar van tegenstellingen, die zonder elkaar niet kunnen bestaan. Het is in hun spanningsveld dat de innerlijke 
verandering optreedt en de tegenstellingen kunnen worden overwonnen.  

  

19 feb :    KEN JIJ JEZELF ?  

                 Lezing door dhr. Klaas Laan 

                 (Omraam Mikhaël Aïvanhov) Wie zich uitsluitend baseert op wat hij ziet, hoort, voelt, meet, enz., mist een essentieel 
element om zijn waarnemingen en oordelen te vervolmaken. Alsof het voor het kennen van de mens voldoende is om 
de werking van het lichaam te bestuderen. Wie daarentegen het leven van de ziel en de geest aanvaardt, kan zich 
bewust worden van de ware dimensie van de mens en zichzelf gevoelig maken voor de stromingen van de hogere 
wereld. In deze lezing zal worden ingegaan op het onderscheid tussen lichaam, ziel en geest. Ook wordt voorgesteld 
hoe gebruik te maken van deze drie aspecten die de mens compleet maken en een meer intensieve verbondenheid met 
de   medemens en de kosmos mogelijk maken. Overigens reikt de natuur zelf genoeg beelden aan die de werking 
tussen lichaam, ziel en geest illustreren.  

  

26 feb :    THEOSOFISCHE BENADERING “ BESTAAT TOEVAL OF VALT HET JE TOE “  

                 Lezing door dhr. Kees Rovers 

In Zeer zwart/wit beschouwd. Wanneer toeval bestaat, zou het kunnen zijn dat  bijvoorbeeld uw rechterarm 
plotseling weg is. Wanneer toeval bestaat moet het kunnen dat de Aarde één dag zomaar de andere kant op draait. 
Als toeval bestaat moet het kunnen dat af en toe een tomaat groeit aan een perenboom. Als toeval bestaat moet af en 
toe de tekst ”oorzaak gevolg” niet kloppen. Als toeval bestaat zou het moeten kunnen dat de tekst “zo boven, zo 
beneden” af en toe niet klopt. Wanneer toeval níét bestaat, zal er wel heel veel, u toevallende situaties en 
feitelijkheden, niet begrepen worden, maar door    onwetendheid toevallig lijken te zijn. Tijdens de vele discussies 
tussen Prof. Niels Bohr en Prof. Albert Einstein is de opmerking gemaakt door Albert Einstein: “Toeval bestaat,    
totdat het gebeuren begrepen wordt”. Daar ben ik het absoluut mee eens. En op deze avond wil daar graag met u 
over praten. En als de conclusie wordt dat toeval niet bestaat, dan, ja dan is er een domino-effect in ons innerlijk 

gestart. (Denk ik 😊 ).  
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05 mrt:   DE BERGREDE IN HET LICHT VAN DE ESOTERISCHE LERING 

                Lezing door dhr. Hans den Boer                                                                                                                                              
 De Bergrede wordt door velen gezien als de kern van Christus' boodschap. Tijdens de  lezing zal de Bergrede woord 
voor woord gevolgd worden, zodat Christus' woorden in hun gehele samenhang beschouwd kunnen worden, en de 
eenheid van zijn boodschap ontdekt kan worden. Tijdens de lezing zal er volop gelegenheid zijn om met elkaar        
hierover in gesprek te gaan. 

  
16 apr :  WIE BEN JE NU WERKELIJK 

               Lezing dhr. Mark Becking 

                Thema’s, die vanavond en op behandeld worden zijn : Oordeelloos waarnemen en bewustzijn hoe onrustige gedachten 
en gevoelens onze innerlijke stilte verstoren. Bewust  waarnemen van verwondingen, waar rusteloosheid en 
vluchtgedrag uit voortvloeit. Wel durven voelen, maar tegelijkertijd beseffen dat jij je gevoel niet bent. Ware Zelf en 
Valse Zelf. Het vrij laten komen van het Hoger Wilsaspect, weten wat er gewild wordt aan jou. 

  
23 apr :  HUMAN DESIGN / DE BLAUWDRUK VAN DE MENS 

               Lezing door mw. Jacoline de Koning en dhr. Joost de Boer 

               Human Design is een synthese, allesomvattend en tegelijkertijd eenvoudig. Het geeft inzicht in de structuur van alle 

levensvormen en van het leven als geheel. Vanwege het visuele karakter is het niet moeilijk om te leren. Één blik op het 

Human Design diagram toont meteen onze belangrijkste eigenschappen. Een meer diepgaande analyse onthult alle 

onderliggende structuren. We zien onze talenten en aangeboren mogelijkheden; de aard van onze connecties met 

andere mensen, de patronen en cycli in ons leven. Wat ons beweegt en motiveert, zowel bewust als onbewust. Ook 

waar we open zijn en dus gevoelig zijn voor conditionering. De openheid in ons eigen Design leren kennen en 

doorzien, kan ons leren loslaten wat niet van nature bij ons past. De synthese van spiritualiteit, religie, astrologie en 

wetenschap creëert een model dat meer is dan de som van de afzonderlijke delen. De kennis en wijsheid uit eerdere 

tijden lijkt weer boven te komen. Human Design, ook wel de wetenschap van de differentiatie genoemd. Tevens 

bieden      we u de mogelijkheid kennis te maken met uw persoonlijke blauwdruk.  

30 apr :     LOZEN VAN ASTRALE BALLAST 

                 Lezing door dhr. Peter den Haring                                                                                                                                                 

Hij is bekend geraakt van zijn CD Auraschoonmaak waar oefeningen op staan voor het lozen van alle niet-eigen 
energieën. Dat kunnen familieleden zijn, exen, dode of levende personen maar ook projecties van anderen. In de 
occulte wereld wordt dat steeds belangrijker omdat we merken hoe we worden overspoeld met nepnieuws, valse 
vlag aanslagen en politiek opportunisme. Er is niettemin hoop omdat qua bewustzijns -verruiming de afgelopen 
decennia een grote sprong voorwaarts is gemaakt. Het sterk verbreide gebruik van XTC en ayahuasca speelt daar    
ook een rol in. 

  

28 mei :   EEN NIEUWE HEMEL EN NIEUWE AARDE                                                                                                                        

Lezing door mw. Petra Schuurmans 

                 Een Bijbelse profetie, In zowel het oude als het nieuwe Testament, die nu actueler (b)lijkt  in de geschiedenis van ons 
als mensheid. De Hemel, die hier niet als plaats bedoeld, maar als betrekking hebbend op het innerlijk rijk van ons 
bewustzijn.  

18 jun:      VROUWELIJK MEDITATIEMEESTERS  IN DEZE TIJD 

                  Lezing door mw. Sabine van Osta                                                                                                                                                            

Al eeuwen boksen vrouwen op tegen het vooroordeel als zou de vrouwelijke incarnatievorm minder geschikt zijn 
voor spirituele ontwikkeling en zelfrealisatie. Mede onder invloed van deze gedachte kampt de mensheid nog steeds 
met het vinden van het juiste evenwicht tussen man en vrouw, terwijl dat niet echt nodig is. Een evenwicht is wel 
degelijk te vinden, net zoals zelfrealisatie als pad ook voor vrouwen een reële mogelijkheid is. Een aantal voorbeelden 
van hedendaagse yogini’s en meditatiemeesters tonen dat het beste aan. Het feit dat vrouwen daarnaast uitgerust zijn 
voor een van de meest bijzondere menselijke functies, nl. het voortbrengen van menselijke levensvormen, doet daar 
geen afbreuk aan, wanneer we bedenken dat dienstbaarheid een van de belangrijkste bijdragen kan leveren op het 
gebied van innerlijke groei. 

                                                                                                                                                                                                                                                        

25 jun :     PERSOONLIJKE TRANSFORMATIE     (Wakker Worden aan de Wereld)                                      
Lezing door dhr. Loek Dullaart                                                                                                           
Wie de krant leest of het journaal ziet, vraagt zich af waarom de dingen in de wereld gebeuren, zoals ze gebeuren: 
het gaat over Trump, Poetin, Syrië, Irak, het geld, het klimaat, de verdeling rijk – arm. De wereld geeft ons talloze 
raadsels op. Aan ons de opgave om te proberen die vanuit de spiritualiteit op te lossen. Wie de wereld wil leren 
kennen, moet de weg naar binnen gaan. In de ontmoeting met de kwade krachten in onze binnenwereld kunnen we 
ondeugden overwinnen en deugden ontwikkelen. Deugden zijn kennisorganen voor de geestelijke werkelijkheid. 
De overwinning op het kwade in onszelf en de weg van de twaalf maanddeugden maakt dat we via onze 
persoonlijke transformatie kunnen meewerken aan de verbetering van de wereld. Meditatie en intentie lijken de 
grootste krachten te zijn en te worden om de wereld wezenlijk te veranderen. Dat is waar de wereld werkelijk op 
wacht…! 

  
09 jul :     ASTROLOGIE EN PERSOONLIJKE TRANSFORMATIE                                                                                                

Lezing door mw. Paula van Kersbergen                                                                                                              
Vanuit de astrologie zal ik het thema van dit lezingenseizoen (persoonlijke transformatie) belichten. Met behulp van 
astrologie is het mogelijk fases in een leven van een mens zichtbaar te maken wanneer hij of zij wordt uitgedaagd tot 
persoonlijke transformatie. Die fases kun je zien (aankomen) met behulp van een aantal voorspel technieken. In mijn 
lezing zal ik een aantal van die voorspeltechnieken behandelen en laten zien hoe de   astrologie inzicht kan geven in 
wat er speelt en op welke manier ik als astroloog mijn cliënten adviseer hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.   

  



 

  

 




