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B e s t u u r s t a f e l
Van de bestuurstafel – maart 2019 

Resolutie 2019 van de TS
In Australië en Amerika zien we dat in sommige van onze loges geen theosofie 
meer aan het publiek wordt gepresenteerd, maar dat de lokalen verhuurd worden 
aan heel diverse esoterische en New Age sprekers en organisaties. Lezingen 
zijn dan wel eens regelrechte propaganda voor weer een nieuwe goeroe, of 
voor (dure) workshops en cursussen die veraf staan van de eeuwige wijsheid 
en niet gefundeerd zijn in betrouwbare kennis, maar eerder ontsproten lijken te 
zijn aan een rijke fantasie, met alle misleiding die daarvan het gevolg kan zijn.
Dat alles heeft de General Council (bestaande uit onder andere de voorzitters 
van alle landelijke afdelingen die één keer per jaar in Adyar, en één keer per 
jaar in Naarden, bij elkaar komt) doen besluiten om de volgende resolutie aan 
te nemen op de vergadering in Adyar van 6 januari 2019:

Vrijheid en verantwoordelijkheid van loges en landelijke afdelingen
De vrijheid van loges en landelijke afdelingen wordt gedefinieerd door de 
speelruimte van de doelstellingen van de Theosophical Society, alsook haar 
essentiële mandaat om theosofie bekend te maken aan de wereld als een 
levende, praktische wijsheid die het menselijk bewustzijn kan optillen naar de 
verwerkelijking van de eenheid van het leven. Daarom, hoewel de TS geen 
officiële geloofsbelijdenis heeft en de vrijheid van denken hooghoudt waarbij 
het acceptabel is dat sprekers van buitenaf uitgenodigd kunnen worden die 
kunnen bijdragen aan het onderzoeken van de eeuwige wijsheid, is het niet 
passend als ons platform zou worden gebruikt door zulke sprekers om actief 
andere organisaties of geloofssystemen te promoten. Elke Loge en elke 
Landelijke Afdeling heeft van de International President een ‘charter’ gekregen 
om de Theosophical Society in haar regio te vertegenwoordigen. Haar werk 
en programma dienen het karakter, de altruïstische ethiek en geest van de 
Theosophical Society te weerspiegelen.

Seminar met Martin Leiderman
Op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) in Naarden 
zal van 21 juni tot en met 25 juni 2019 Martin Leiderman een 
Engelstalig seminar verzorgen over De Stem van de Stilte, 
getiteld The Voice of the Silence - An Insight into the Mystery and 
Purpose of our life. In een artikel in deze Theosofia licht Martin 
zijn unieke benadering van de studie toe. 
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B e s t u u r s t a f e l
Vooraankondiging programma’s over de derde doelstelling, 
latente vermogens in de mens

In de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 
zullen het ITC en de TVN vooral aandacht 
vragen voor de latente vermogens in de mens. 
De derde doelstelling van de TS wordt dus de 
komende twee jaren het thema. Dat begint 
met de najaarsdag van 9 november 2019, 
maar krijgt op 1 en 2 juni 2019 al een opmaat 
door het bezoek van de Amerikaanse theosoof 
Kurt Leland. Inmiddels is hierover informatie 
gezonden naar leden en belangstellenden, 
ook via de websites. 
Een toelichting: Steeds meer mensen 
hebben tegenwoordig uitzonderlijke en 
transpersoonlijke ervaringen. Meestal kan men 
deze omschrijven als grensoverschrijdende 
ervaringen, dat wil zeggen dat zij de normale 
grenzen van ruimte en tijd overschrijden 
waarin ons bewustzijn werkzaam is.  Thema’s

die op de voor- en najaarsdagen en in twee zomerseminars in 2020 en 
2021 aan de orde zullen komen zijn: Rituelen en genezing, Religieuze en 
mystieke ervaringen, Werken met energieën, Tussen dood en geboorte, De 
bovennatuurlijke aard, Nieuwe vormen van spiritualiteit.
Dat we juist nu aandacht vragen voor het derde doeleinde heeft te maken 
met het feit dat in de maatschappij onder wetenschappers en onder spirituele 
zoekers veel belangstelling is voor het niet te negeren bestaan van de occulte 
dimensie van het bestaan, ook in onze eigen psyche en in de natuur. In snel 
tempo treedt er steeds meer aan het licht. Dat het derde doeleinde aan de 
Theosophical Society is gegeven geeft ons de plicht om de samenleving niet 
slechts met het eerste en tweede doeleinde te dienen (zie ook het artikel van 
Clarisa Elósegui in dit nummer). Uiteraard zal deze materie op een nuchtere en 
ethisch verantwoorde manier benaderd worden, zonder sensatie en overdrijving, 
op het stevige fundament van theosofie. 

Wim Leys, voorzitter TVN


