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Uit onderzoek blijkt dat 51% van 
de bevolking in westerse landen 
buitengewone ervaringen heeft gehad, 
zoals helderziendheid, telepathie, lucide 
dromen, bijna-dood-ervaringen, contact 
met overleden dierbaren, en mystieke, 
spirituele en esthetische ervaringen. 

Hoe bijzonder die ervaringen ook kunnen zijn, in 
sociologisch opzicht zijn ze heel normaal. Ze maken niet 
alleen deel uit van de postmoderne wereld waarin wij 
leven, maar ook van de wijsheidstradities van alle culturen. 
Onderzoek naar dit soort ervaringen is sinds de oprichting 
van de Theosophical Society in 1875 een van haar 
doelstellingen. In een tweejarig programma van seminars 
en studiedagen wordt onderzocht wat nieuwe inzichten in 
wetenschap, religie, filosofie en therapie kunnen bijdragen 
aan een verdiepende verkenning van latente vermogens die 
in ons sluimeren. 

Buitengewone ervaringen 
In buitengewone ervaringen kunnen bekende grenzen 
wegvallen (tijd en ruimte, onze individualiteit, ons fysieke 
lichaam), waarna een onbekend terrein betreden wordt 
(voorbij dood en geboorte, ongewoon sterke empathie, 
mystiek). Mensen kunnen dit beleven als kennismaking met 
een verdieping van inzicht in de eigen persoonlijkheid, de 
wereld en de kosmos waarin wij leven. Deze ervaringen 
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kunnen iets kleins zijn, als een knipoog van het universum, 
bijvoorbeeld als je weet wie je belt als je de telefoon 
hoort. Maar ook kunnen deze ervaringen overweldigend 
zijn, inzicht gevend en/of beangstigend. Ze kunnen zich 
spontaan voordoen of het resultaat zijn van een doelgerichte 
voorbereiding, al dan niet spiritueel. 
Het is belangrijk de verschillende aspecten van deze 
ervaringen tegen het licht te houden, en ze te integreren in 
ons leven. Dit is niet alleen van belang voor hen die deze 
ervaringen hebben ondergaan, maar ook voor spirituele 
begeleiders en psychologen die met vragen hierover 
geconfronteerd worden. 

Buitengewone ervaringen en bijzondere vermogens
Sommige ervaringen, zoals helderziendheid, zijn het gevolg 
van bijzondere vermogens die latent in de mens aanwezig 
zijn en zich spontaan presenteren. Anderzijds kunnen 
vermogens worden ontwikkeld. De wijsheidstradities geven 
aan dat alleen vermogens die het gevolg zijn van innerlijke 
transformatie heilzaam zijn. Dit is een geleidelijk proces. 
Forceren is niet wenselijk of zelfs gevaarlijk.

Het programma
Doel van het programma is verdieping van ons inzicht in 
deze bijzondere ervaringen door verbinding te zoeken met 
de rationele structuren van hedendaagse wetenschap en 
met wat ons in de wijsheidstradities is overgeleverd. 

Theosofie biedt een veilige omgeving om deze 
onderwerpen te bestuderen
Theosofie, of goddelijke wijsheid, is een verborgen kennis 
en ook de kennis van het verborgene. Alles wat door de 
zintuigen wordt waargenomen heeft een verborgen diepte. 
Het oppervlak van voorwerpen, hun uiterlijke horizon, is 
slechts de grens. De ontwikkeling van spirituele intuïtie 
is nodig om een synthese tussen innerlijk en uiterlijk 
te realiseren. Dit vraagt om een veilige omgeving en 
concepten waarbij eenieder voor zichzelf deze synthese kan 
ontwikkelen. 
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9 november 2019 
“Religieuze en mystieke ervaringen” 

Programma
Religieuze en mystieke ervaringen vormen een heel 
bijzondere groep van de buitengewone ervaringen, 
ingebed in de eeuwenoude wijsheidstradities. Vertaling 
van deze ervaringen, als dat al mogelijk is, is vaak tijd - en 
cultuurgebonden. Zo zijn verschillende visies en wegen 
ontstaan die alle universele eenheid of het goddelijke 
trachten uit te drukken. Tijdens deze dag wordt een aantal 
spirituele ervaringen en tradities onderzocht.  

10.00 Welkom en koffie. Kom beslist op tijd!
10.30 Opening

10.35 De veelvormigheid van spirituele ervaringen 
Dr. Hein van Dongen (filosoof en musicus, betrokken bij 
Filosofie Oost-West en andere onderwijsinstellingen) 
Als we onbevangen naar bijzondere of spirituele ervaringen 
kijken treft ons wat William James ‘de werkelijkheid van 
het onzienlijke’ noemde. De weerstand daartegen komt 
vaak vanuit al of niet uitgesproken denkpatronen. Als we 
spirituele ervaringen serieus nemen zonder meteen een 
dwang of drang tot duiden te volgen merken we dat ze in 
feite allerlei zogenaamd vanzelfsprekende indelingen (zoals 
die tussen binnen en buiten ons, realiteit en verbeelding, 
subjectief en objectief) overstijgen. Eenvoudig gezegd: het 
zijn ervaringen, geen theorieën.

11.40 Koffiepauze

12.10 De Donkere Nachten van de Ziel
David Nieuwejaers (bestudeerder van het esoterische 
en mystieke denken, in het bijzonder de joods-christelijke 
wijsheidstraditie, en volgt nog steeds een scholing in 
westerse mystiek en meditatie).
Het centrale mysterie van christelijke mystiek is theosis, een 
gelijkenis met God worden. Om dit te bereiken, moet de 
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mens door twee zuiverende nachten heengaan. De eerste 
nacht betreft het zintuiglijke niveau van de ziel, de tweede 
het geestelijke niveau. Met Johannes van het Kruis als 
meester-expert verkennen we deze nachten en proberen we 
spirituele ervaringen van psychologische ervaringen (zoals 
depressie) te onderscheiden. 
13.15 Lunchpauze. Voor soep wordt gezorgd. Neem zelf 
lunchpakket mee. 

14.15 Siddhi’s, de bijzondere vermogens 
 uit de Indiase tradities
José van der Loop (gespecialiseerd in de Indiase 
tradities zoals de Yoga Sutra’s van Patañjali, 
klassieke Tantra en de non-dualistische Advaita- 
tradities en bestudeerder van westerse mystiek). 
De Indiase tradities kenmerken zich door gedetailleerde en 
specialistische beschrijvingen die we bijna wetenschappelijk 
kunnen noemen. Bijzondere vermogens worden in vele 
geschriften aangehaald en onderbouwd, en daarmee ook 
de weg om ze te bereiken! Tijdens deze lezing krijgt u de 
fundamenten van deze kennis die niet alleen cognitief is 
maar vooral ook intuïtief en zelf gevoeld en ervaren kan 
worden.
15.20 Theepauze

15.50 Verdachte Vrienden: Liminaliteit en communitas  
 in de Society of Friends
Drs. Arjan Lelivelt (studeerde cognitieve psychologie 
(Radboud Universiteit Nijmegen, Pennsylvania).
Aan de hand van de buitengewone ervaringen en 
gebeurtenissen rondom het ontstaan van de Quaker-
beweging in het 17e -eeuwse Engeland illustreer ik de 
begrippen liminaliteit en communitas van de antropoloog 
Victor Turner. Turner’s begrippenkader pas ik vervolgens toe 
op bijzondere ervaringen en gebeurtenissen die in onze tijd 
doorgaans als symptomen van psychopathologie worden 
beschouwd. 

17.00 Sluiting, zo mogelijk kort forum

Drs. Arjan Lelivelt

José van der Loop
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15 Februari 2020 
“Rituelen en genezing” 

Programma 
Een van de meest praktische en veilige toepassingen 
van onze latente vermogens is het werk tijdens 
rituelen en meditatie. Dit kan veel verschillende 
doelen dienen. Die keus, en de motivatie van de 
deelnemers is van fundamenteel belang. Een aantal 
toepassingen wordt onderzocht, die een versterkend, 
helend vermogen hebben. Hiermee kunnen mens en 
wereld worden ondersteund in hun genezing. 

10.00 Welkom en koffie. Kom beslist op tijd!
10.30 Opening

10.35 Wat gebeurt er bij ceremoniën, rituelen en 
inwijdingen? De kracht van het gebed.
Dr ir Gert Jan van der Steen (bisschop van de 
Vrij-Katholieke Kerk, was bijzonder hoogleraar 
Informatiekunde. Hij is nu bezig met de integratie 
van oude en nieuwe vormen van spiritualiteit). 
Rituelen worden gezien als verbindend en 
troostend. Esoterisch bezien worden lagen van 
werkelijkheid verbonden waardoor helende energie 
kan doorstromen. Engelen nemen vaak deel aan 
rituelen, al naar gelang de intentie. Bij een rituaal als 
de Heilige Mis komen afbeeldingen van kosmische 
gebeurtenissen tot leven, met als gevolg heling en 
geestelijke omvorming. We zullen de werkingen 
plaatsen binnen een kosmologisch model.

11.40 Koffiepauze
12.10 De helende kracht van imaginatie.
Jan Taal (gezondheidszorgpsycholoog en verbonden 
aan de Amsterdam School voor Imaginatie. 
Ontwerper van de Verbeeldingstoolkit voor mensen 
die met kanker, chronische ziekte of crisis zijn 
geconfronteerd). 
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Verbeelden is als ademen, doen we van nature voortdurend. 
Imaginatie is de bewuste variant ervan. Het brengt ons in 
contact met de dimensie die voorafgaat aan tijd en ruimte, 
met het Grotere Zelf. Dat is het innerlijke gebied waar de 
subtiele energieën die ons leven bepalen zich bevinden. 
Door ik-sterk en kundig contact te maken met de innerlijke 
beeldenwereld gaan zelfversterkende, spirituele bronnen 
zich openen. Moderne imaginatietherapie helpt met mensen 
met kanker, chronische ziekte of een crisis. Ook de valkuilen 
en de mogelijke gevaren zullen besproken worden.

13.15 Lunchpauze. Voor soep wordt gezorgd. Neem zelf 
lunchpakket mee. 

14.15 Wetenschappelijke effecten van meditatie
Mona Irrmischer (is werkzaam als onderzoeker, psycholoog 
en meditatieleraar in Amsterdam. Tijdens haar promotie 
onderzochte ze het effect van meditatie op het lichaam en 
de hersenen). 
Meditatie is altijd een centraal onderdeel geweest van de 
spirituele tradities en is de laatste jaren voor een breder 
publiek heel populair geworden. Een van de redenen 
is een explosie van onderzoek naar de effecten van 
meditatie op lichaam en hersenen. Ik wil laten zien wat voor 
veranderingen er plaats vinden door meditatie en wat voor 
invloed het heeft op ons welzijn en geestelijke gezondheid. 

15.20 Theepauze

15.50 Nieuwe rituelen en rouw 
 De deelname van kinderen aan uitvaartrituelen
Dr Laurie Faro
(Dr. Laurie Faro, is jurist en cultuurwetenschapper, 
verbonden aan de Tilburg University. Zij werkt aan 
een onderzoeksproject op het gebied van de funeraire 
studies getiteld: Hoe gaan kinderen om met de dood? 
Een onderzoek naar de paradox tussen werkelijkheid en 
jeugdcultuur).

Mona Irrmischer

dr. Laurie Faro
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Uitvaartrituelen, ook wel ‘rites de passage’ genoemd, werken 
door op het proces van rouwverwerking dat nabestaanden 
doormaken na de dood van een dierbare. Meestal denken 
we hierbij aan volwassenen. Maar ook kinderen vinden 
deelname aan rituelen van belang om zo bij de ‘communitas’ 
van rouwenden te behoren en evenzeer profijt te hebben 
van gevoelens van gezamenlijkheid, verbondenheid en 
solidariteit. Welke rituelen kunnen in familieverband worden 
uitgevoerd en hoe helpen ze kinderen in hun proces van 
rouwverwerking? 

17.00 Sluiting, zo mogelijk kort forum
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9 Mei 2020 
“Werken met energieën”

Programma 
Bijzondere energieën zijn altijd latent aanwezig en trekken 
veel aandacht. We zijn als mens in staat hiermee in contact 
te komen en mee te werken. Soms zijn ze het resultaat van 
buitengewone ervaringen, soms ingebed in een spirituele 
traditie. Een actieve toepassing is alleen verantwoord binnen 
bepaalde randvoorwaarden. Van fundamenteel belang is de 
intentie van de betrokkene.

10.00 Welkom en koffie. Kom beslist op tijd!

10.30 Opening

10.35 Het wijden van mensen, plaatsen en voorwerpen
Dr ir Gert Jan van der Steen (bisschop van de Vrij-
Katholieke Kerk, was bijzonder hoogleraar Informatiekunde. 
Hij is nu bezig met de integratie van oude en nieuwe 
vormen van spiritualiteit). Mensen kunnen door hun intentie 
bijdragen aan de vorming van krachtplekken zoals tempels 
en kerkgebouwen. Een goede start wordt gemaakt met 
een wijdingsrituaal waarin de functie van de plek wordt 
verbonden met spirituele energieën. Ook talismannen en 
iconen kunnen zo worden gezegend. Op hun beurt worden 
de mensen gewijd die de ritualen uitvoeren. We zullen de 
interne werking nagaan.

11.40 Koffiepauze

12.10 Aura’s en chakra’s leren waarnemen, een weg 
van bewustwording van metafysische energie
Drs. Pierre van Eijl (honorair onderzoeker op het gebied 
van het hoger onderwijs verbonden aan de Universiteit 
Utrecht. Daarnaast is hij al vele jaren aura-reader en -healer 
en beheert de website van het Koendalinie Netwerk). 
Wat zou jouw antwoord zijn op de vraag: “Ben je een 
lichaam of heb je een lichaam?” Het zoeken naar een 
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antwoord op deze vraag kan een belangrijke stap zijn op 
de weg van spirituele ontwikkeling. Het leren waarnemen 
van de metafysische energieën van aura’s en chakra’s kan 
daarbij een manier zijn om de spirituele wereld waar te 
nemen.

13.15 Lunchpauze. Voor soep wordt gezorgd. 
Neem zelf lunchpakket mee. 

14.15 De mens als antenne
Drs Peter Kampschuur (heeft een praktijk als psycholoog 
en ademtherapeut, en geeft cursussen ‘Omgaan met 
energieën’ aan het Parapsychologisch Instituut. Schreef 
Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie). 
Bewustzijn en energie zijn twee kanten van dezelfde munt. 
Het stromen of stagneren van onze energie bepaalt wat 
wij ervaren en het (eventueel verscherpt) functioneren 
van onze zintuigen. De (bewuste) ademhaling is het 
belangrijkste middel om onze energiehuishouding te 
ordenen. Het qi (of chi)-ademcentrum opent ons tussen de 
aarde onder onze voeten en de hemel boven ons hoofd, en 
brengt ons van persoonlijk naar kosmisch bewustzijn.

15.20 Theepauze

15.50 De symfonie van de spirituele ervaring
Dr. Saskia Bosman (bioloog en zelfstandig onderzoeker, 
geeft trainingen voor persoonlijke en organisatie-
ontwikkeling en organiseert en begeleidt transformatieve 
natuurreizen).
Tijdens buitengewone ervaringen, zoals telepathie, 
energetische healing en mystieke ervaringen zijn o.a. de 
ademhaling, hartslag, hersengolven en het licht van de 
cellen wetenschappelijk onderzocht. Tijdens positieve 
ervaringen passen de ritmes van een persoon in elkaar 
en bij die van anderen en de omgeving. Ook de rol van de 
pijnappelklier, neuroplasticiteit en van het DNA zal worden 
belicht.

17.00 Sluiting, zo mogelijk kort forum

Dr. Saskia Bosman

Drs. Peter Kampschuur
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Vragen die aan de orde komen:
•	 Zijn de besproken fenomenen regressieverschijnselen 

(terugkeren naar een eerdere fase van de 
levensontwikkeling) of mogelijkheden van de 
toekomstige mens? 

•	 Ervaringen kunnen de persoonlijkheid overstijgen, of 
juist door aspecten van de persoonlijkheid worden 
ingegeven, zoals emotie, wenselijkheid, fantasie 
etcetera. Hoe herken je het verschil? 

•	 Hoe verhoudt dit zich tot innerlijke transformatie?
•	 Wat zijn de religieuze, filosofische, psychische 

(klinische) en culturele implicaties van deze ervaringen? 
•	 Draagt de studie van deze ervaringen bij tot een beter 

begrip van onze spirituele en sociale uitdagingen? 

Verdere programma’s
Voor het seizoen 2020 en 2021 zijn programma’s over 
hetzelfde thema gepland. Hiervoor worden aparte brochures 
gemaakt. Reserveer alvast deze data! 

•	 12-14 Juni 2020 International symposium “The Science 
of Powers latent in Humankind” 

•	 15-19 Juni 2020 Seminar met Tran-Thi-Kim-Diêu: 
“Spiritual powers latent in Humankind”

•	 3 Oktober 2020 “Tussen dood en geboorte (1)” 
Nederlandstalig.

•	 7 November 2020 “De bovennatuurlijke natuur” 
Nederlandstalig. 

•	 20 Februari 2021 “Tussen dood en geboorte (2)” 
Nederlandstalig.

•	 17 April 2021 “Nieuwe vormen van spiritualiteit”. 
Nederlandstalig

•	 11-13 Juni 2021 Internationaal seminar 2021 met Kurt 
Leland

LATENTE
VERMOGENS 

IN DE MENS



14

De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende 
doeleinden:
1. Het vormen van een kern van de universele 

broederschap der mensheid, zonder onderscheid van 
ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van 
godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de 
natuur en van de vermogens die in de mens latent 
aanwezig zijn.

De missie van de Theosophical Society (Adyar)
Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen en 
verwerkelijken van een zich steeds verdiepend inzicht in de 
eenheid van alle leven, de tijdloze wijsheid en spirituele zelf-
transformatie.

Het Internationaal Theosofisch Centrum
Ieder verblijf op het ITC is bedoeld om innerlijke stilte, vrede 
en een harmonieus leven te bevorderen. Daarom is roken en 
het gebruik van drugs op het terrein niet toegestaan, wordt er 
geen alcohol gedronken en alleen vegetarisch gegeten. 
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Inschrijven is noodzakelijk om verzekerd te zijn van plaats en 
soep tijdens de lunch. 

Inschrijfformulier
Naam:
Adres: 
Postcode + Plaats: 
Telefoon: 
Email adres: 
Lid van TVN?   Ja / Nee

Kosten per dag inclusief koffie, thee en soep tijdens de lunch. 
Neem je eigen lunchpakket mee. 

       TVN leden    Niet leden 

Kosten per dag                 50               65

Programma         Titel

9 November 2019       Religieuze en mystieke ervaringen

15 Februari 2020         Rituelen en genezing

9 Mei 2020         Werken met energieën

Totaal

          Totaal bij inschrijving 3 dagen     135               180

 Inschrijven door: 
• Ingevuld formulier per post sturen aan: Administratie evenementen TVN.   
 Tolstraat 154 – 1074 VM Amsterdam. Formulier is ook te downloaden op   
 www.theosofie.nl 
• Of per e-mail aan: evenementen@theosofie.nl
• Telefonisch: 020-676 56 72 – woensdag tot en met zaterdag tussen 13.00   
 en 17.00. 

 Betalen:
• Kosten bij inschrijven voor drie dagen (met korting) vooraf te betalen via: 
 NL31 INGB 0000 191910 
 t.n.v. Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam
• Kosten voor een enkele dag betalen vooraf per bank of bij binnenkomst, 
 contant of pinnen. 
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Programma’s georganiseerd door:
Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden www.itc-naarden.org

Theosofische Vereniging in Nederland www.theosofie.nl

Plaats: Besant hall, Meentweg 9, 1411 GR Naarden
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