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zitten met menigten, scholen en levende stromen van elementalen. Niet alleen 
leven elementalen in de essentie van lucht, water, vuur en aarde en belevendigen 
zij deze, zij worden naar hun overheersende neiging geclassificeerd tot één van de 
drie gunas: sattva, rajas en tamas. Hoewel zij een rudimentair bewustzijn hebben, 
krijgen elementalen heel veel energie door de kracht van menselijk denken. Ieders 
denkvermogen is een levende dynamo voor elementalen. Bij iedere gedachte trekken 
we in onze sfeer overeenkomstige klassen van elementalen aan. Als we denken aan 
waarheid en mededogen, dan trekken we hogere, sattvische elementalen aan. Als 
we op persoonlijk gewin uit zijn, zullen we rajasische elementalen aantrekken. Als 
we passief, twijfelend of apathisch zijn, trekken we tamasische elementalen aan. Ons 
denken bevindt zich nooit in een vacuüm.

Spraak is de uitdrukking, de logos van ons denken. Als ons denken aantrekkingskracht 
heeft, energie geeft en de levende atomen van de akasha-ruimte transformeert, dan 
maakt spraak die ruimte des te dynamischer.  Eén enkele homogene resonantie 
doordringt het gehele universum. Noem het het ‘woord, logos, verbum, vach’. Noem 
het ‘geluid, toon, nada brahma, goddelijke resonantie’. Deze goddelijke resonantie is 
de bezielende macht, de grote opwekker of oproeper die alle atomen en moleculen 
in beweging brengt, de kleine ‘levens’ en elementalen tot werken aanzet in de drie 
werelden, de aardse, astrale en hemelse. De hele evolutie van materie, van het 
onzichtbare tot het zichtbare, is van geluid afhankelijk: geluid brengt het in werking. 
Bedenk wat de gevolgen of implicaties hiervan zijn in onze spraak, speciaal in relatie 
tot weloverwogen spraak, spraak die diep is geworteld in meditatie en zelfstudie. Noem 
het als je wilt de helende werking van beschouwende spraak (noëtische spraak), van 
boven naar beneden, tot dienst van de mensheid.

Uit: The Theosophist, juni 2018
Vertaling: Marianne Plokker

Agenda loges en centra

Juni 2019
Amsterdam 
  8  Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni),
 gespreksgroep (11:00)
  8  Evaluatiegesprek over het werkjaar
 2018/2019, voor alle deelnemers (14.00)
Arnhem
  3  Geheime Leer deel 1,
 studieavond, Ineke Vrolijk
  5  gespreksgroep
Den Haag
  2 Het Goddelijk Plan, deel 2 (G. Barborka),
 studiegroep, Wim Leys
  3 Actualiteit van de Daoïstische levens-
 kunst, lezing, Tania Meira-Kochetkova
  8 Meditatie Stem van de Stilte, 
 cursus, Ineke Vrolijk
  8 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
12 Geheime Leer, 
 studiegroep, Rien van der Linden
17 Sluiting seizoen, ledenbijeenkomst
26 Meditatie Geheime Leer, 
 studiegroep, Rien van der Linden
27 Gevallen Engelen, 
 studiegroep, Sandra van Dalen
Heeze (Eindhoven) 
15 De Geheime Leer
Nijmegen
  6  Verborgen Krachten in de natuur en in de
 mens (G.H. Hodson),
 leesgroep, o.l.v. Els Sengers
Rotterdam
  4  De mens, God en het universum 
 studie, Ronald Engelse
11  Het menselijke bewustzijn en de 
 mogelijkheden die dit bewustzijn
 in zich draagt , studie, Ineke Vrolijk 
18 Vrouwelijke  meditatiemeesters in deze
 tijd, lezing, Sabine van Osta
25 Persoonlijke transformatie
 (wakker worden aan de wereld),
 lezing, Loek Dullaart  
Utrecht
  7  De Geheime Leer,
 studie, Ineke Vrolijk
11  De mens, God en het universum,
 studie, Ronald Engelse
25 De hele olifant in beeld, 
 studie, Marja de Vries
Zeeland
  2  Olande Ananda, boeddhistische monnik 
 en meditatieleraar, besloten lezing
13  Summerschool, geleide gespreksgroep

Juli 2019
Rotterdam
  2  De mens, God en het universum 
 studie, Ronald Engelse
  9  Astrologie en persoonlijke trans-
 formatie, lezing, Paula v. Kersbergen
16 Ronde tafel gesprek met leden en
 belangstellenden, begeleid door
 Kees Rovers en bestuur loge Rotterdam
Zeeland
  4  Summerschool, geleide gespreksgroep
25  Summerschool, geleide gespreksgroep

Augustus 2019
Zeeland
  8  Summerschool, geleide gespreksgroep
22  Summerschool, geleide gespreksgroep

September 2019
Amersfoort
23  Openingsavond
Amsterdam 
21  De Geheime Leer, deel II,
 gespreksgroep (11:00)
21  Het proces van zelf-transformatie (Vicente
 Hao Chin), gespreksgroep (14:00)
Den Haag
  9 Opening van het seizoen, 
 ledenbijeenkomst
14 Meditatie Stem van de Stilte, 
 cursus, Ineke Vrolijk
14 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
16 Krishnamurti, aan de voeten van de
 meester en de jaren daarna, 
 lezing, Guido Lamot 
 studiegroep, Rien van der Linden
17 Meditaties op de Yoga Sutra’s van
 Patañjali, studiegroep
Heeze (Eindhoven) 
21 De Geheime Leer
Utrecht
  6  De Geheime Leer,
 studie, Ineke Vrolijk
10  De mens, God en het universum,
 studie, Ronald Engelse
24  Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse boek
 van leven en sterven, boekbespreking
Zeeland
  1  Start nieuw studieseizoen, evaluatie
 studieprogramma van het afgelopen jaar,
15  Kennismaking met theosofie, leesgroep
 voor nieuwe belangstellenden

A c t i v i t e i t e n a g e n d a



74                                                   Theosofia - Jaargang 120 - nr. 2 - juni 2019                  Theosofia - Jaargang 120 - nr. 2 - juni 2019                                                     75

Summerschool esoterische filosofie in Kortgene
Vijf gespreksavonden op de donderdagavond in juni, juli, augustus 2019

Data: 13 juni - 4 juli - 25 juli - 8 augustus en 22 augustus
van 19 tot 21 uur in ons logegebouw aan de Botterlaan in Kortgene

Bijdrage € 15,- voor vijf avonden
Aanmelding per e-mail: vdvtjoba@zeelandnet.nl

Summerschool in Kortgene:
een bijspijkercursus voor wie snel theosofie onder de knie wil krijgen?

Nee, beslist niet! 
Onze summerschool is niet te vergelijken met wat 

universiteiten en hogescholen aanbieden. 
Daar word je in snel tempo klaargestoomd voor het komende studiejaar. 

Onze summerschool biedt juist rust en verdieping.
Veel Zeeuwen blijven ’s zomers genieten van hun prachtige provincie. 

Waarom weggaan als alle ingrediënten voor een 
geslaagde zomer voor je deur liggen? 

Een nadeel is dan wel dat de clubs die het leven 
interessanter maken, zoals bijvoorbeeld bridgen, schilderen, 

zingen in een koor, volksdansen, een theaterabonnement 
of de studiegroep theosofie begin juni stoppen 

en in september pas weer beginnen.
Dit gat probeert onze summerschool op te vullen. 

Theosofiestudenten weten dat boeken bestuderen nuttig is, 
maar ze beseffen dat integreren van de esoterische filosofie 

in je dagelijks leven nog belangrijker is. 
Dit aspect van theosofie komt tijdens de 
zomersessies nadrukkelijk aan de orde. 

We zoeken gezamenlijk naar antwoorden op de vraag 
hoe theosofie een leidraad in je leven kan zijn. 

Onderwerpen als omgaan met hoogmoed of hebzucht,
inzien van je eigen verantwoordelijkheid, 

opbouwen van (zelf)vertrouwen en het belang van stilte-momenten
in je leven komen aan de orde. 

Dit wordt onze eerste summerschool.
Als het concept voldoet aan de verwachtingen, 

kunnen we misschien de oude traditie 
van de levendige TVN-zomerscholen
(van rond 1930) nieuw leven inblazen. 

De tijd zal het leren…

THE BOOK OF LIFE
Een inleiding in het leven en werk van J. Krishnamurti (2019 - 2021)
In goed overleg met de TVN start Loge Amsterdam in 2019 met The Book of Life van 
Kirshnamurti door Javier Gómez Rodríguez. Javier zal gedurende twee seizoenen in tien 
bijeenkomsten de inleiding in het leven en werk van J. Krishnamurti leiden.  

Het idee voor deze introductie tot het leven en werk van Krishnamurti (K) komt voort uit zijn 
levenslange betrokkenheid bij de leringen, die volgens hem universeel zijn en toegang kunnen 
geven tot belangrijk inzicht en fundamentele verandering. Daarom is hij van mening dat ze 
nauwkeurige studie en wijde verspreiding verdienen, want ze zijn de waarachtige opvoeding voor 
de mensheid. 
K en H.P. Blavatsky (HPB) vertellen hetzelfde verhaal, de oude, de eeuwige wijsheid. HPB geeft 
de achtergrond weer en K laat ons zien hoe de leringen te leven, onszelf te leren kennen, want 
de mensheid zijn wij zelf. 

De van oorsprong Spaanse Javier heeft K en David Bohm persoonlijk ontmoet en gekend op 
Brockwood Park, de school die K in 1969 in Engeland had opgericht. Hij was er student en leraar, 
en was actief betrokken bij Bohms onderzoek naar zijn ‘dialoogvoorstel’. Tussendoor studeerde 
hij in de VS, waar hij ook les gaf aan de Universiteit van Texas, was daarna gastonderzoeker aan 
het hoofdkwartier van de Krishnamurti Foundation India in Chennai  en vervolgde in Spanje zijn 
(inter)nationale werk voor Krishnamurti organisaties. Sinds 2000 woont en werkt hij in Nederland.

The book of Life, het boek van het leven, is een inleiding in het leven en werk van 
J. Krishnamurti. Deze inleiding neemt ons mee op reis door het leven en werk van K, een van 
de grootste leraren en denkers van alle tijden. Tijdens deze reis zullen we samen het weidse en 
diepe panorama van de menselijke conditie onderzoeken. The book of life komt van een metafoor 
die K gebruikte om zowel zijn levenswerk als onze taak te beschrijven; namelijk het verhaal over 
onszelf te leren lezen, een verhaal dat ook het boek van de mensheid is.  

K: ‘uit boeken leren is belangrijk, maar veel belangrijker is het te leren uit het boek met het verhaal 
van jezelf, want jij bent de hele mensheid. Dat boek lezen is de kunst van het leren’.

Het zijn interactieve bijeenkomsten. De deelnemers ontvangen The book of life. een inleiding in 
het leven en werk van J. Krishnamurti door Javier Gómez Rodríguez, dat als naslagwerk voor de 
hele cursus wordt gebruikt. 

Seizoen 2019-2020:
1. K’s biografie en leringen    2 nov 2019
2. De kunst van het leven  14 dec 2019
3. De aard en oorzaken van conflict   9 mei 2020
4. Leven, relatie en actie  23 mei 2020
5. Conditionering en vrijheid  13 juni 2020

Plaats:  Tolstraat 154, Amsterdam (bovenzaal)
Tijd:   10:30-13:00 uur; 
Kosten:  € 15,00 per keer
Taal:  Nederlands
Aanmelden: logeamsterdamtvn@xs4all.nl 
Vragen:  Javier Gómez Rodríguez via email javigomez@hotmail.co.uk
De bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden en niet-leden toegankelijk.
In mei 2020 worden de data voor het seizoen 2020-2021 gepubliceerd.
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Agenda Nederland 

Juni 2019
  1  Algemene Leden Vergadering,
  ochtend, alleen voor TVN leden,
  ITC Naarden
  1  Lezing,  Kurt Leland,
  middag, alleen voor TVN leden,
  ITC Naarden
  2  Sacred Places met Kurt Leland,
  Besant Hall, Naarden

Agenda België

Juni 2019
Antwerpen
  2 De verschijningen van Maria,
 Sabine van Osta 
Gent
  3 Inleiding theosofie: Het astrale
 leven na de dood
Brussel
16 Jaarlijkse Algemene Vergadering 
26 The Source of Spiritual Energy,
 Pradeep Gohil

September 2019
Antwerpen
14 Inleiding theosofie: Ontwikkeling
 van de ziel en reïncarnatie
15 Christelijke mystiek in een 
 theosofisch licht, Sabine van Osta
Gent
  2 Inleiding theosofie: Het mentale
 leven na de dood – Devachan
Brussel
  7 Opening werkingsjaar

Agenda Internationaal

Juni 2019
19  Die spirituelle Seite der 
 Organtransplantation, 
 Dr. Henk Verhoog
 Loge Hannover - Finkenweg 8,
 30966 Hemmingen, 
 Tel.:05101 – 22

Verdere info zie de adressenlijst achterin 
deze Theosofia, overige info over 
NL bijeenkomsten:
http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges

A c t i v i t e i t e n a g e n d a De erfenis van wijsheid
Joy Mills 
Joy Mills (1920 tot 2015) was tijdens haar leven 
zeer actief voor de Theosophical Society. 

Dit artikel sluit prachtig aan bij de special 
van Theosofia bij dit juninummer, met de 
Nederlandse vertaling van haar boek 
From Inner to Outer Transformation, 
Lectures on ‘The Voice of the Silence’.

Zij wier leven op wat voor manier dan ook is aangeraakt door de theosofische 
filosofie, zijn hierdoor erfgenamen geworden van een grote traditie van onsterfelijke 
wijsheid. Kennis van die traditie kan men verkrijgen door studie, door contemplatie, 
zelfs door het bediscussiëren met anderen van de principes van deze wijsheid. 
Wijsheid komt echter voort uit een ‘totaal-weten’, waarbij begrip voortdurend wordt 
uitgedrukt in iedere manier van leven. De erfenis van wijsheid waarvan wij vandaag 
de erfgenamen zijn, is van dien aard dat, tenzij wij worden getransformeerd door 
haar vitale kwaliteit, zij een steriel bezit kan blijven, weggesloten in boeken en 
ontoegankelijk voor ervaring. Een fundamenteel uitgangspunt, geïntroduceerd in 
De Geheime Leer, suggereert het bestaan van een verzamelde wijsheid van eeuwen, 
vandaag verifieerbaar door ervaring, en te testen op wetenschappelijke gronden. Van 
deze kennis, waarvan generaties van zieners en wijzen getuigen, kan worden gezegd 
dat zij een pentagram van wetten vormt waarvan het hoogste punt zich in de mens 
bevindt.

In de handen van haar hoeders, de adepten van wijsheid, is deze kennis veel meer 
dan alleen een verzameling van leerstellingen. Zij is een zich ontwikkelend, levend 
geheel, net zo levend als het universum dat er de zichtbare uitdrukking van is. Door 
het verzamelen van feiten kom je geen wijsheid tegen. Als je alle onderdelen van een 
klok op tafel legt, ervaar je niet de werking van een horloge, noch begrijp je zo de 
tijd. De erfenis van wijsheid waarvan wij vandaag de erfgenamen zijn, is een totale 
wijsheid waarvan ieder principe slechts één aspect van het geheel is, en het geheel 
de uitdrukking van het al omvattende bewustzijn dat het universum is. Zoals aan ons 
doorgegeven door die opvallende boodschapper, H.P. Blavatsky, ontplooit de wijsheid 
zich in een natuurlijke volgorde van begrijpen, terwijl zij, zoals zojuist gesuggereerd is, 
een pentagram van wetten vormt.

Basisprincipe is het fundamentele uitgangspunt dat er een universele werkelijkheid 
is waarin alles is gegrondvest en waarvan de essentie absoluut ongeconditioneerd 
bewustzijn is. Het waarlijke is volledig niet-materieel, zoals de wetenschap vandaag


