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Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd

 en/of openbaar gemaakt 
worden door middel van druk, 
fotokopie, of op enig andere 
wijze, zonder voorafgaande

toestemming van de uitgever. 

De Theosofi sche Vereniging in Nederland is niet 
verantwoordelijk voor enigerlei mening in dit tijdschrift

tot uiting gebracht, tenzij vervat in een offi cieel document.

Vrijheid van denken
The Theosophical Society (Adyar) heeft zich wijd en zijd

over de wereld verspreid en leden van alle 
religies zijn en worden er lid van, zonder dat ze de 

specifi eke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen 
van hun eigen geloof opgeven. 

Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken 
dat er geen enkele lering, geen enkele mening is,

 door wie ook onderwezen of gekoesterd,  die in enig
opzicht voor enig lid van de vereniging bindend is, 
dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door
 enig lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de enige

voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky 
tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn 

leringen of opvattingen op te leggen aan leden. 
Elk lid heeft evenveel recht om zich te 

verbinden aan elke school van denken welke 
hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen

recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige
stemgerechtigde kan onverkiesbaar worden gemaakt
 of het stemrecht verliezen wegens enige opvatting 

die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van 
een school van denken waartoe hij/zij zou behoren. 

Meningen of opvattingen geven geen recht op 
voorrechten en kunnen evenmin aanleiding

zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘General Council’ vragen elk lid 
van The Theosophical Society (Adyar)

ernstig om deze fundamentele principes van
de vereniging te verdedigen, 

te handhaven en ernaar te handelen,
en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 

op vrijheid van denken en van meningsuiting, 
binnen de grenzen van hoffelijkheid en

rekening houdend met anderen.
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Sinds de oprichting van de Theosophical Society (TS) hebben grote veranderingen 
in de wereld plaatsgevonden. Voor twintigers, of voor mensen die nog jonger zijn, 
is de wereld waarin zij leven op veel manieren anders dan de wereld waarin hun 
ouders zijn opgegroeid. Zo heb ik bijvoorbeeld in mijn kelder nog drie- tot vierhonderd 
vinyl grammofoonplaten liggen waarmee mensen zo’n honderd jaar lang thuis muziek 
beluisterden. Mijn dochter, of ieder ander van haar leeftijd, heeft nooit de ervaring 
gehad om een plaat te draaien of muziek te horen via deze inmiddels verouderde 
technologie. 

Zelfs de geluiden van de hedendaagse muziek zijn anders. Veel moderne muziek 
gebruikt elektronisch vervaardigde geluiden, geluiden die niet op natuurlijke wijze zijn 
geproduceerd. Het bewustzijn van jongeren wordt afgestemd op en beïnvloed door 
energieën die nooit eerder in de wereld beschikbaar waren. Ons huidige gebruik van 
een scala aan computerschermen en andere apparatuur, maakt nu geheel deel uit van 
ons leven, en de snelheid van communicatie en reizen heeft ook onze perceptie van 
tijd en ruimte diepgaand veranderd. Zoals we hebben gezien bij ontwikkelingen als 
de Arabische Lente protesten (de golf van opstanden en protesten vanaf december 
2010, redactie), waarvan we vroeger vonden dat deze op afgelegen plaatsen plaats 
vonden, blijken nu onmiddellijke invloed te hebben op de hele wereld. Onrust in Libië 
laat de benzineprijzen stijgen in Chicago, Delhi en Tokio. Iemand niest in een vliegtuig 
in Singapore en een epidemie arriveert in Toronto. Deze nieuwe omstandigheden 
veroorzaken soms grote problemen in de wereld, maar verschaffen ook enorme 
mogelijkheden. 

De beroemde Griekse tragedieschrijver Sophocles maakte de diepzinnige opmerking: 
Niets groots komt in de wereld zonder een vloek. Carl Jung zei het op een andere 
manier: Waar licht is, is schaduw.

In de uiterlijke wereld hebben dus grote en snelle veranderingen plaatsgevonden. 
Als we echter de innerlijke wereld in ogenschouw nemen, dan zien we millennia lang 

Het derde doeleinde
Tim Boyd
Tim Boyd is International President van 
The Theosophical Society (Adyar).

Dit artikel verscheen in The Theosophist
met als titel The Third Object.

Voorwoord bij dit nummer

De Theosophical Society (Adyar) of TS, waarvan de Theosofische Vereniging in 
Nederland (TVN) een afdeling is, noemt universele broederschap als haar eerste 
doeleinde, vanuit het gegeven dat alle leven één is.

‘Mooi, maar wat is theosofie dan eigenlijk precies?’ kan men vragen. We kunnen dan 
natuurlijk de missie van de TS uitleggen, zoals verwoord op het achterblad van elke 
Theosofia. Een kort en helder antwoord geven op de vraag wat theosofie precies 
inhoudt is niet zo makkelijk, als je tenminste iets meer wilt zeggen dan theos sofia 
of ‘goddelijke wijsheid’; theosofie heeft immers zo veel facetten. Wat H.P. Blavatsky 
tussen 1875 en 1891 heeft aangereikt beslaat het ontstaan en bestaan van kosmos, 
mensheid en natuur, en raakt op allerlei plaatsen filosofie, religie en wetenschap. Je 
zou kunnen zeggen dat theosofie de eeuwige wijsheid is die ten grondslag ligt aan 
alle filosofieën en religies: alle religies komen voort uit dezelfde bron, die op haar 
beurt weer uit de onnoembare, onkenbare ene bron komt. Dan spreek je vanuit het 
tweede doeleinde van de TS: vergelijkende studie. 

Aansluitend bij het derde doeleinde (het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten 
en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn) kun je verder ook zeggen: 
Theosofie is een verborgen kennis. Zij is tevens de kennis van het verborgene. Haar 
onderzoeksveld is het onzichtbare. Zij stelt dat alles wat door de zintuigen wordt 
waargenomen een verborgen diepte heeft. Het oppervlak van voorwerpen, hun 
uiterlijke horizon, is slechts de grens (definitie door S. Lancri in Selected Studies in 
the Secret Doctrine). 

Dat het derde doeleinde aan de Theosophical Society gegeven is, geeft ons de plicht 
om ook hiermee de samenleving te dienen, dus niet alleen maar met het eerste 
en tweede doeleinde. Uiteraard op een nuchtere en ethisch verantwoorde manier, 
zonder sensatie en overdrijving, op het stevige fundament van theosofische leringen 
hieromtrent.

Dit nummer van Theosofia is geheel gewijd aan allerlei zaken over het derde doeleinde 
in het kader van het uitgebreide programma dat het ITC (Internationaal Theosofisch 
Centrum) en de TVN hierover zullen presenteren in de seizoenen 2019-2020 en 2020-
2021. In dit nummer treft u het programmaboekje aan van dit boeiende programma.

Dat juist nu aandacht besteed wordt aan het derde doeleinde heeft te maken 
met het feit dat in de maatschappij, onder wetenschappers en spirituele zoekers, 
veel belangstelling bestaat voor het niet te negeren bestaan van de verborgen 
(‘paranormale’) dimensie van het bestaan, met inbegrip van onze eigen psyche en 
de natuur. In snel tempo treedt meer en meer aan het licht, en steeds meer mensen 
hebben tegenwoordig uitzonderlijke en transpersoonlijke ervaringen. Vaak kan men 
deze omschrijven als grensoverschrijdende ervaringen, dat wil zeggen dat zij over de 
normale grenzen van ruimte en tijd gaan waarbinnen ons bewustzijn werkzaam is.

Wim Leys, voorzitter TVN
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Omdat deze gewoonlijk onverklaarbare verschijnselen nu de verbeeldingskracht van 
het publiek hadden veroverd, ging HPB ervan uit dat de spiritualistische beweging, 
waar toetsbaar, kon worden gebruikt om de aandacht van het publiek te leiden naar 
de tijdloze wijsheid, want alleen daar konden de echte, onvervalste verklaringen voor 
die fenomenen gevonden worden. 

HPB ging naar de Eddy Farm in Vermont, waar ze Kolonel Olcott ontmoette die als 
journalist de seances bezocht. Olcott was een zeer vooraanstaand onderzoeker. 
Gedurende de Amerikaanse burgeroorlog kreeg hij de rang van kolonel vanwege 
zijn onderzoek naar corruptie bij hooggeplaatste militairen: ondanks voortdurende 
doodsbedreigingen zette hij door om de misdadigers te identificeren en ervoor te 
zorgen dat zij werden veroordeeld en naar de gevangenis werden gestuurd. 

Met deze instelling meende Olcott dat spiritualistische verschijnselen waarvan hij het 
gevoel had dat deze echt waren, eveneens diepgaand onderzocht moesten worden. 
Voor mediums was hij een plaag: hij zette een groot aantal instrumenten op om er 
zeker van te zijn dat er geen bedrog plaatsvond en om uit te vinden wat er echt 
gebeurde. Hij stelde andere waarnemers op in een poging om bedrog te ontmaskeren. 
Toen hij HPB ontmoette ontstond er een band tussen hen, voor de rest van hun leven. 

De feitelijke aanleiding voor de oprichting van 
de TS ontstond pas nadat ze vanuit de Eddy 
Farm waren teruggekeerd in New York. In die 
tijd kwamen veel mensen naar Blavatsky en 
Olcott toe, vooral om Blavatsky te ontmoeten 
en naar haar eindeloze verhalen te luisteren 
over vreemde landen en gebeurtenissen. 
Zij had de gewoonte om niet alleen over 
diepgaande occulte onderwerpen te spreken, 
maar om ook regelmatig fenomenen

te produceren om haar standpunt te demonstreren. Iedereen die enige tijd bij haar 
doorbracht werd onvermijdelijk getuige van levitatie, het laten verschijnen van 
voorwerpen, helderziende berichten en talrijke andere ‘bovennatuurlijke’ fenomenen.

 
Eén van de meest voorkomende daarvan was het doen klinken van geluiden uit tafels, 
muren, vloeren enzovoort. Er was eens een man die twijfelde aan wat hij zag en 
hoorde; hij meende dat het één of ander trucje was. Om haar punt te benadrukken liet 
HPB kloppende geluiden in zijn bril ontstaan. 

Al vrij snel verzamelde zich een groep mensen rond HPB die belangstelling had voor 
deze onderwerpen. Eén ervan was een man die veel wist over magische praktijken in 
het oude Egypte. Op een gegeven moment werd hij gevraagd hierover een lezing te 
geven, en daarna wilden de aanwezigen meer hierover weten. Hij stemde erin toe nog 
een andere lezing te geven waarin hij feitelijk de geesten uit de Egyptische magie zou 
oproepen en de aanwezigen zou leren hoe deze onder controle te houden. Tijdens 
dit gesprek stelde iemand voor om een vereniging op te richten om dit soort zaken te 
onderzoeken. 

nog precies dezelfde uitdagingen: het gevoel van afgescheidenheid, de overtuiging 
dat we op de één of andere manier verschillend en afgescheiden zijn, van elkaar en 
van de natuur. In 2008 werd de wereld voor het eerst in de menselijke geschiedenis 
hoofdzakelijk stedelijk. In vroegere tijden zouden steden met meer dan twintig miljoen 
inwoners, zoals Sao Paulo, Tokio, Cairo, Beijing (Peking) en Mexico-City ondenkbaar 
zijn geweest, maar dit is de trend die zich voortzet in de wereld. Met zoveel mensen, zo 
dicht bij elkaar, lijkt dit ideaal voor gemeenschapsleven en broederschap. We ervaren 
echter precies het tegenovergestelde: te midden van miljoenen medezielen is er een 
groeiend gevoel van isolatie. Mensen voelen zich buitengewoon alleen, eenzaamheid 
is epidemisch. Dit zijn de innerlijke condities. Als we veranderingen overwegen om 
ons aan de huidige tijd aan te passen, dan moeten we steeds voor ogen houden dat 
tijden qua uiterlijke omstandigheden altijd veranderen. Daarom is het in alle opzichten 
beter als we onze aandacht steeds richten op datgene wat eeuwig is. 

Het derde doeleinde, of de derde doelstelling van de TS, behelst het onderzoeken van 
onverklaarde natuurwetten en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn. 
In de loop der tijd is dit op verschillende manieren geïnterpreteerd. Vaak werd gedacht 
dat het derde doeleinde verband hield met psychische vermogens. Dat doet het ook, 
maar het reikt veel dieper dan dat… 

Het is de moeite waard om op te merken dat de oprichting van de Theosophical 
Society destijds direct verband hield met psychische fenomenen, en niet slechts 
daarmee verbonden, maar de feitelijke aanleiding voor haar oprichting. 

Toen H.B. Blavatsky (HPB) in Amerika kwam had ze instructies gekregen dat dit de 
tijd en de plaats voor deze nieuwe beweging zou zijn. Zo schreef ze dat zij zich met 
haar reis naar Amerika voelde als een moslim die naar Mekka gaat – niet zozeer 
vanwege de democratie of de geschiedenis van Amerika, maar omdat Amerika het 
centrum van spiritualisme was. 

Vandaag de dag is het moeilijk om ons voor te stellen wat de omvang en context was 
van de fenomenen rond de spiritualistische beweging van eind negentiende eeuw. 
Vanaf rond 1850 beriep een toenemend aantal mensen zich erop te communiceren 
met doden. Het betrof niet alleen communicatie, maar er vonden ook dramatische 
fenomenen plaats rond de mediums die verbonden waren met de ‘geesten’. Gedurende 
seances verschenen mensen en voorwerpen vanuit het niets, werden stemmen of 
geluiden gehoord zonder zichtbare bron, en werden voorwerpen gematerialiseerd of 
gingen zweven.

Deze verschijnselen waren zo sensationeel en zo wijdverspreid dat ze in het nieuws 
kwamen en de aandacht trokken van journalisten van de grote kranten in de USA. 
Iedere dag verschenen wel verhalen over geesten en materialisaties. HPB was 
hierover opgetogen, want zij begreep spiritualisme: wat het was, en wat het niet was. 
Binnen de spiritualistische beweging zelf begreep men de basis van deze fenomenen 
echter niet goed, en omdat men er geen greep op had werden feiten over het innerlijk 
leven vervangen door fantasie.  

De feitelijke aanleiding voor de oprichting van 
de TS ontstond pas nadat ze vanuit de Eddy 
Farm waren teruggekeerd in New York. In die 
tijd kwamen veel mensen naar Blavatsky en 
Olcott toe, vooral om Blavatsky te ontmoeten 
en naar haar eindeloze verhalen te luisteren 
over vreemde landen en gebeurtenissen. 
Zij had de gewoonte om niet alleen over 
diepgaande occulte onderwerpen te spreken, 
maar om ook regelmatig fenomenenFoto: H.P. Blavatsky en H.S. Olcott
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Vrije wil is een onderscheidend kenmerk van de 
menselijke evolutie. Voor de mensheid betekent dit de 
vrijheid om te handelen in overeenstemming met de 
goddelijke wet, of juist niet. Als we het hebben over 
het rijk van de deva’s of de engelen, dan is die keus er 
niet. In deze koninkrijken werken al die verschillende 
soorten, van hoog tot laag, in overeenstemming met de 
goddelijke orde der dingen. Geoffrey Hodson heeft een
groot aandeel geleverd om het werk van het engelenrijk 
te beschrijven en de manier waarop we hiermee kunnen 
samenwerken. Vooral op het terrein van genezing is het 
vermogen om samen te werken krachtig. 

Eén van de waarheden van het spirituele leven is dat iedereen die zich oprecht 
verbindt met het pad van spirituele ontvouwing uiteindelijk zélf een genezer wordt. 
Psychische vermogens kunnen zich al dan niet tonen, maar de latente vermogens 
om te genezen worden steeds groter. Met of zonder een specifiek genezingsrituaal 
herstelt louter de aanwezigheid van iemand die enige ervaring heeft van een zich 
verdiepende eenheid al een gevoel van heelheid bij iedereen die in de omgeving van 
die persoon komt. In de aanwezigheid van iemand die in vrede is, of geïnspireerd, 
voelen we onszelf opgetild, zelfs als die persoon niets zegt. De simpele aanwezigheid 
van zo iemand geneest de mensen en de omgeving om hem/haar heen. 

In De Mahatma Brieven wordt meer inzicht gegeven over het derde doeleinde. In de 
eerste brief van K.H. aan A.O. Hume (zie M. Conger, Gecombineerde chronologie, 
TUP 1979, bladzijde 35) beschrijft de Mahatma het proces waar wij ieder moment 
mee bezig zijn: En zo bevolkt de mens voortdurend zijn stroom in de ruimte met 
een wereld van hemzelf, vol van het kroost van zijn fantasieën, verlangens, impulsen 
en hartstochten, een stroom die inwerkt op ieder gevoels- en/of zenuworganisme 
dat ermee in aanraking komt… De Adept ontwikkelt deze vormen bewust, andere 
mensen werpen ze onbewust af. 

In dezelfde brief vinden we een nadere omschrijving van de innerlijke kant van ons 
normale, zij het onbewuste gedrag: Omdat iedere gedachte van de mens, na te zijn 
ontwikkeld, overgaat in de innerlijke wereld en een actieve entiteit wordt door zich 
te verbinden … met een elementaal; dat wil zeggen met één van de half-intelligente 
krachten van de natuurrijken. Zij blijft bestaan als een actieve intelligentie, een 
schepsel dat door het denken is verwekt, gedurende een langere of kortere periode, 
evenredig aan de oorspronkelijke intensiteit van de hersenactiviteit die haar heeft 
voortgebracht. Derhalve blijft een goede gedachte bestaan als een actieve weldadige 
kracht; een kwade gedachte als een boosaardige demon. Op grond van de kwaliteit 
van onze gedachten en gevoelens beïnvloeden wij dus voortdurend anderen en onze 
omgeving. Waar we ook gaan, we dragen deze ‘bevolking’ met ons mee. 

We zijn geneigd te geloven dat het universum in de verschillende rijken onder 
verschillende wetten werkt. In onze poging de diepere leringen te begrijpen wordt 
echter vaak grote nadruk gelegd op wat het hermetische axioma wordt genoemd: 

Dit was het moment dat het idee voor de TS voor het eerst naar voren kwam en vorm 
kreeg. In zekere zin was de oprichting van de TS dus sterk geworteld in haar derde 
doeleinde. Het idee dat in deze doelstelling naar voren wordt gebracht is inmiddels 
heel sterk geworden in de huidige wereld en wordt door veel andere organisaties 
overgenomen. Het gaat erom dat zich, slapend in ons, verschillende soorten 
vermogens bevinden waarvan we ons niet bewust zijn. Deels omdat het voor ons 
gemakkelijker te begrijpen is, wordt onze aandacht dan snel gericht op psychische 
vermogens.  

Vaak wordt in de TS de vraag gesteld waarom we niet meer doen om telepathie en 
andere psychische vermogens te cultiveren. Deze vraag wordt gewoonlijk gesteld 
vanuit de veronderstelling dat psychische vermogens een teken zijn van vooruitgang, 
van spiritueel op een hoger plan gekomen zijn. Het is in dit verband de moeite waard 
om op te merken dat honden en katten telepathisch zijn en een zeker niveau van 
psychische waarneming hebben: zij zien voortdurend dingen die wij niet zien. Tenzij 
men het gevoel heeft dat een kat verder ontwikkeld is dan een mens, zijn psychische 
vermogens waarschijnlijk geen aanwijzing van ontwikkeling. 

De vermaarde schrijver en spreker Geoffrey Hodson schreef veel boeken. Een groot 
deel daarvan hield verband met zijn helderziende waarnemingen. Hij was niet als 
helderziende geboren, zoals sommige mensen; zijn helderziendheid ontstond pas 
later in zijn leven. Hij vertelde het verhaal van het moment dat hij zich hiervan voor 
het eerst bewust werd. Hij was op een avond thuis toen zijn hond in een andere kamer 
tegen iets aan het blaffen was. Hij stond op om te kijken wat er aan de hand was, ging 
de andere kamer in en keek naar waar de hond naar staarde. Eerst zag hij niets, maar 
toen zag hij de contouren en later de hele vorm van één van die kleine wezentjes, een 
soort elf. Hoewel zijn helderziende vermogens geleidelijk aan toenamen was dit de 
eerste keer dat hij in waaktoestand iets van deze aard zag. 

We zijn vaak gevoeliger dan we voor onszelf toegeven. Iedereen heeft wel eens de 
ervaring gehad van ergens te lopen en dan iets angstigs, droevigs of misschien iets 
verheffends te voelen. In het noorden van Californië is een bos waar de grootste en 
oudste bomen van de planeet staan. Steeds kan men iets gewaarworden als men 
in de nabijheid van deze oude bomen komt. Of men psychisch gevoelig is of niet, of 
men een spirituele achtergrond heeft of niet, iedereen blijkt dit te ervaren. Als men de 
bomen nadert begint men zachter te praten en dieper adem te halen; een gevoel van 
heiligheid en stilte komt zowel over volwassenen als over kinderen heen. Er is iets 
aanwezig in deze omgeving dat door de meeste mensen niet wordt gezien, maar door 
iedereen wordt aangevoeld.

Eén van de onderwerpen waar Hodson en anderen over spraken was de voortdurende 
aanwezigheid van het rijk van de deva’s, een hiërarchisch koninkrijk van intelligent 
leven. Deva’s worden in de literatuur van spirituele tradities beschreven als engelen, 
wezens waarvan wordt gezegd dat zij deel zijn van een parallelle evolutie die dicht bij 
die van de mensheid staat, maar toch anders is. 

Eén van de waarheden van het spirituele leven is dat iedereen die zich oprecht 
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Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten. In de natuur weten we dat, als we een 
schaal met honing buiten plaatsen, de geur en zoetheid daarvan bepaalde insecten 
en vogels zal aantrekken. Als we rottend afval buiten plaatsen, dan trekken we weer 
andere wezens aan. Dat alles weten we, maar op de één of andere manier passen 
we dit fundamentele begrijpen niet toe op onze innerlijke wereld. Gedachten die 
gewelddadig, boos en somber zijn vormen het voedsel en onderhoud voor andere 
levensvormen. Of we het weten of niet, of we het willen of niet, ieder moment trekken 
we deze levensvormen aan en voeden hen. 

Toen ik klein was gingen we zomers altijd naar Californië om mijn grootouders te 
bezoeken. Op een avond liep er een schattig zwerfhondje in de achtertuin van mijn 
oma. We vonden het een leuke hond en speelden met hem. Mijn grootmoeder zei: 
Geef hem niets te eten, want dan gaat hij niet meer weg!, maar hij was zo leuk dat we 
niet luisterden. We gaven hem wat voedsel en gingen naar bed. De hele nacht door 
stond het hondje buiten te janken om meer eten. Op dezelfde manier komt alles wat 
we voeden weer kloppen op de deur, ons vragend om door te gaan met het proces 
dat we zijn begonnen. Er is geen lege ruimte, geen plaats waar géén intelligente 
levensvormen zijn, gezien of ongezien. 

Eén van de ideeën achter het ontwikkelen van een meditatieve levenswijze is dat we, 
wanneer we over vrede denken en dit ervaren, ook de wezens die worden gevoed 
door deze gedachten en emoties aantrekken. Als we de ervaring van compassie 
in actie omzetten, dan verzamelen deze wezens zich om ons heen. Door dit soort 
golflengten (trillingen) kunnen zaken van een lagere en verstorende aard hier geen 
wortelschieten. 

Er is een verschijnsel dat is verbonden met één van de meest krachtige patronen 
in de natuur. Als orkanen vanuit een satelliet worden gefotografeerd dan is er een 
georganiseerd patroon van activiteit zichtbaar dat zich over honderden kilometers 
uitstrekt. Wat er onder meer gebeurt is dat zich rond de rand van deze massieve 
stormen veel kleinere stormen ontwikkelen, tornado’s, die ook behoorlijk krachtig 
zijn. We zouden kunnen zeggen dat deze kleinere ‘krachten’ actief worden in de 
aanwezigheid van ‘grotere’ krachten. 

In een gedicht van Robert Browning wordt aangegeven dat we verder zouden moeten 
reiken dan we kunnen grijpen, want waarvoor dient de hemel? (Ah, but a man’s reach 
should exceed his grasp, Or what’s a heaven for?) Onze spirituele levens behelzen 
het proces van het streven naar een groot beeld van één zijn of eenheid, en dat ligt 
altijd verder dan datgene waar we gewoonlijk naar grijpen. Om echter in dit proces 
steeds dichter en dichter bij het grotere te komen sluiten we noodzakelijkerwijs het 
kleinere in. Het bos omvat en overschrijdt de boom.  

In de bijbel staat de volgende aanhaling: In Hem (het Goddelijke) leven wij, bewegen 
wij en bestaan wij. Ieder aspect van ons bestaan is een uitdrukking van heiligheid. Het 
enige dat ons weerhoudt van het bewust ervaren ervan is het gegeven dat we ons 
van dit feit niet bewust zijn, een gebrek aan alertheid. Met iedere adem, met iedere 
gedachte zijn we getuige, en ervaren we het alom aanwezige heilige bewustzijn, maar 

we zijn ons er niet van bewust. De hoogste vermogens, latent in ons aanwezig, zijn 
die van vrede, compassie, vriendelijkheid, harmonie, vrijgevigheid enzovoort. 

In de mythologieën van spirituele tradities van alle tijden kan men diepgaande verhalen 
vinden die hierover gaan. Er is een mooi verhaal in de bijbel over hoe Jezus had 
gesproken tot een menigte. Aan het eind van de dag ging hij met zijn discipelen aan 
boord van een boot om naar de andere oever te varen. Tijdens de vaart ging Jezus 
slapen. Toen de boot midden op water was stak er een krachtige storm op en de 
discipelen waren bang dat de boot zou omslaan en dat iedereen zou verdrinken. Op 
het moment dat ze het aller bangst waren riepen ze het uit, en de slapende Christus 
werd wakker. Hij sprak de woorden: Vrede! Wees kalm! De wateren werden kalm en 
de storm ging liggen. 

Zoals bij alle waarachtige verhalen is dit de beschrijving van het leven dat we leven. 
Het is niet eens zozeer een christelijke, boeddhistische of hindoeïstische beschrijving. 
Ieder van ons bevindt zich op reis over de wateren van gedachten en emoties. Ieder 
van ons heeft vele kwaliteiten, in dit verhaal vertegenwoordigd door de verschillende 
denkkwaliteiten van de discipelen. Die zijn op zich allemaal goed, maar als de 
inspirerende aanwezigheid van de Christus ontbreekt, verliezen ze hun verbinding 
en ontstaat angst. Het hoogste principe in ons is het Christus principe, Atman. Zolang 
het slaapt zijn we kwetsbaar voor alle golven van de wereld, maar als we het in ons 
wakker kunnen maken, zowel voor de moeilijkheden in ons eigen leven als voor die 
van de mensen om ons heen, dan is het commando hetzelfde: Vrede! Wees kalm!

Even terug naar het derde doeleinde. Als we de onverklaarde natuurwetten en de 
vermogens die in ons latent aanwezig zijn onderzoeken, dan komen we voor een 
keuze te staan. We kunnen voortdurend kiezen waar we onze aandacht op richten, hoe 
we ‘de stroom in onze ruimte bevolken’. Als we onze aandacht richten op psychische 
zintuigen, dan zal dit ons tot op zekere hoogte wakker maken. Aandacht gericht op de 
Meester, de Christus, het altijd aanwezige Atman maakt echter de diepste krachten 
in ons wakker. Waarvoor we ook kiezen, het heeft gevolgen en veroorzaakt karma. 
Praktisch gezien zouden we het volgende advies ter harte kunnen nemen: Zoek eerst 
naar het koninkrijk der hemelen. De rest zal binnen in ons bewustzijn worden onthuld. 
We zouden voort kunnen gaan om te reiken naar het hoogste, naar datgene wat 
uiteindelijk buiten onze greep ligt. 

Uit: The Theosophist, mei 2018
Vertaling: Arend Heijbroek
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Annie Besant
Occultism, Semi-Occultism and Pseudo-Occultism
The Theosophical Publishing House, Adyar, 
36 bladzijden, softcover, 2005
ISBN: 8170592232  - Prijs € 2,25

Pseudo-occultisme is slechts de beoefening van magie en de zogenaamde occulte 
kunsten – het kan juist een obstakel zijn op weg naar de waarheid. Semi-occultisme is de 
intellectuele kennis van de spirituele werkelijkheid – dit kan een trede zijn op weg naar de 
waarheid. Het ware occultisme is de studie en ontwikkeling van je eigen goddelijke geest, 
werkend in het universum. Het maakt waarneming voorbij de vormenwereld in de hogere 
en innerlijke werkelijkheid mogelijk, en voltrekt zich slechts dan als we onze negativiteit en 
zelfzucht overwinnen.

Laurence J. Bendit and Phoebe D. Bendit
Our Psychic Sense
A Clairvoyant and a Psychiatrist Explain How It Develops
Quest Books, U.S.A. 
225 bladzijden, softcover, second reprint 2006
derde druk 1984 - ISBN: 0835600343 - Prijs € 8,50
vierde druk 2013 - ISBN: 0835600347 - Prijs € 17,00

Als we ooit kennis willen krijgen van de ‘hele mens’, moeten we leren zijn diepere 
onzichtbare aard te begrijpen. Dit boek, geschreven door een Jungiaanse psychiater 
en zijn helderziende vrouw, helpt ons om precies dat te doen. Door hun talenten te 
combineren, bieden de Bendits ons een uniek en boeiend overzicht van de latente 
krachten van de mens.

Compiled by Lina Psaltis
Dynamics of the Psychic World
Comments by H.P. Blavatsky
The Theosophical Publishing House, Adyar, 
132 bladzijden, gebonden, paperback, second reprint 2006
ISBN: 817059121X - paperback - Prijs € 7,00
ISBN: 8170594863 - gebonden -  Prijs € 9,00

Psychische verschijnselen, magie, hypnose, spiritualisme, andere gebieden van 
waarneming, dromen en spirituele ontwikkeling - dit zijn enkele van de onderwerpen 
die in deze verzameling van fragmenten worden besproken. Deze onderwerpen 
wekken tegenwoordig veel belangstelling. Blavatsky’s opmerkingen onthullen niet 
alleen iets van haar diepgaande kennis en wijsheid, maar zijn ook fascinerend, 
informatief en relevant. Ze bevatten waardevolle adviezen aan diegenen die zich 
in psychische rijken willen verdiepen zonder zich bewust te zijn van hun gevaren 
en valkuilen.

Theosofi sche boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 5672

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Andere 
bewustzijnstoestanden
Parvin Abbasova 
Parvin Abbasova groeide op in Siberië. Zij is 
lid van de TS, psychiater en yogalerares van 
beroep, en woont in het Pumpkin Hollow 
Retreat Center in Craryville, NY.

Dit artikel verscheen in het Engels onder de titel 
Altered States of Consciousness

De eerste keer dat ik uit reguliere medische bronnen hoorde over andere bewust-
zijnstoestanden (ABTn, in het Engels ASCs: Altered States of Consciousness) was 
in het laatste jaar van mijn studie medicijnen. We waren net begonnen met ons 
college over psychiatrie en psychotherapie. Mijn hoogleraar was saai, en omdat het 
college niet veel beloofde te worden, stond ik op het punt om mijn favoriete boek over 
yoga te gaan lezen. Tot mijn verrassing echter begon hij het college met een verhaal 
over een patiënt die naar zijn praktijk was gekomen na een behandeling door een 
Altai sjamaan die op afstand hypnotiseerde, een methode waarbij de behandelaar 
niet fysiek bij de patiënt hoeft te zijn. Nodeloos te vermelden dat zijn gehoor meteen 
geboeid was. Hij behandelde vervolgens straathypnose (wat vaak wordt gedaan 
door zigeuners), toestanden van trance, meditatie en zelfs helderziendheid. Dit 
was de eerste keer dat iemand op onze universiteit sprak over zulke ongewone en 
controversiële onderwerpen. Ik had toen al lang genoeg yoga bestudeerd om de vijf 
stadia van bewustzijn te kennen die de wijze Vyasa beschrijft in zijn commentaar op 
de Yoga Sutra’s. Dit gold ook voor de vier toestanden van bewustzijn beschreven 
als svapna, jagrat, sushupti en turiya die overeenstemmen met de toestanden van 
waken, dromen, droomloze slaap en zuiver bewustzijn. De gedachte dat deze oude 
kennis daadwerkelijk onderzocht en wetenschappelijk uitgelegd kon worden was een 
keerpunt voor mij en maakte dat ik psychiatrie koos als mijn specialisatie.      

Tegenwoordig, net als in vroegere tijden, zijn mensen gefascineerd door de 
mogelijkheid om normale bewustzijnstoestanden te veranderen. Moderne wetenschap 
en filosofie zijn het erover eens dat ABTn een bijzonder soort mentaal verschijnsel 
zijn. Men realiseert zich ook dat het niet mogelijk is om een duidelijke lijn te trekken 
tussen normale toestanden en ABTn: niet alleen is er geen overeengekomen definitie 
van wat normaal is, maar ook zijn er ontelbaar veel manieren waarop psychische 
processen in individuen werkzaam zijn.  

Niettemin hebben wetenschappers indelingen van andere toestanden gemaakt, en 
vele daarvan bleken te helpen om dit moeilijke onderwerp te begrijpen. 
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Allereerst variëren ABTn in diepte, vorm en inhoud. Ze kunnen een breed spectrum 
aan psychische verschijnselen omvatten, van snelle slaap tot diepe hypnose, en van 
hallucinaties tot psychose. 

Ten tweede kunnen de oorzaken van ABTn fysiologisch zijn (diepe ademhaling, 
de toestand tijdens het baren), psychologisch (stress), pathologisch (delirium, 
schizofrenie) en zelfs intellectueel (zoals we zien bij het gebruik van koans - vragen, 
korte verhalen - in het zenboeddhisme). ABTn kunnen ook worden veroorzaakt door 
chemische stoffen zoals LSD en marihuana. 

Ten derde kan de overgang van normale naar andere toestanden spontaan optreden, 
zoals wanneer men aan andere dingen denkt tijdens het autorijden (snelweghypnose). 
ABTn kunnen veroorzaakt worden door een gebrek aan stimuli van buiten (isolatie), 
of juist door een teveel aan zintuiglijke indrukken (bij hypnotherapie), of kan door de 
persoon zelf teweeggebracht worden (meditatie, zelf-hypnose). 

ABTn zijn een menselijke basisbehoefte. En ja, iedereen heeft ze tot op zekere 
hoogte meegemaakt. Ben je ooit uit een bus gestapt, terwijl je je niet meer kon 
herinneren welke haltes je voorbijgereden was of wie er naast je zat? Dat wordt een 
moment van spontane trance genoemd. Sommige onderzoekers noemen dit een 
introverte bewustzijnstoestand, in tegenstelling tot de normale naar buiten gerichte of 
extraverte toestand. In de introverte toestand is de aandacht naar binnen gekeerd, en 
verwerkt de psyche informatie die uit jezelf komt in plaats van buiten jezelf. Zoals de 
psycholoog Charles Tart het beschreef, deze gemoedstoestand voelt radicaal anders 
[zijn cursivering] dan andere toestanden, en is niet zozeer een voortzetting daarvan. 

Andere wetenschappers, psychiaters en psychologen hebben geprobeerd licht te 
werpen op dit grijze gebied van ons leven. Eén van de meest bekenden onder hen 
is Dr. Stanislav Grof die verruimde bewustzijnstoestanden bestudeerde, en eerst 
LSD en later holotropische ademhaling gebruikte. Deze ademhaling wekt, volgens 
de website van Grof, ABTn op door ‘in een speciale context versnelde ademhaling te 
combineren met suggestieve muziek’. 

Grof heeft deze toestanden verdeeld in vier categorieën: 

Zintuiglijk en lichamelijk: ervaringen bij deze toestanden omvatten hallucinaties of 
visualisaties van beelden en geometrische patronen. Mensen ondergaan een veelheid 
aan sensaties zoals gevoelloosheid in de handen, tintelingen, koude en warmte. Ze 
kunnen spontaan bepaalde houdingen aannemen of zelfs gaan dansen. Sommigen 
spreken van blokkades van energie, of juist van het vrij uitstromen daarvan. 

Levensbeschrijvend en individueel onbewust: Zoals ook in de traditionele 
psychotherapie is dit het niveau van de onderdrukte herinneringen, onopgeloste 
problemen en trauma’s. De interactie met het onbewuste vindt meer op het niveau 
van het bewustzijn en de ervaring plaats dan op dat van intellect en herinnering.

Perinataal: Het herleven van het proces van geboorte en het trauma dat daarmee 
geassocieerd is.

Bovenpersoonlijk: Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het herinneren van vorige 
levens, identificatie met andere levensvormen als dieren (totems), eenwording met 
het universele denkvermogen en buitenlichamelijke ervaringen.

Eén van de meest belangrijke en revolutionaire studies op dit gebied werd in 1990 
uitgevoerd door Dr. A. Kasamatsu en Dr. T. Hirai. Bij een gelegenheid volgden zij een 
groep boeddhistische monniken op een pelgrimstocht van tweeënzeventig uur naar 
een berg. De monniken mochten niet spreken, drinken of eten en werden blootgesteld 
aan lage temperaturen. Na achtenveertig uur begonnen de monniken visioenen te 
zien van voorouders en hun aanwezigheid te voelen. 

Het doel van de studie was om te onderzoeken hoe zintuiglijke ontberingen de hersens 
beïnvloeden. De wetenschappers ontdekten dat ontberingen de hoeveelheden 
serotonine verhogen, een hormoon dat verantwoordelijk is voor slaap, alertheid en 
emotie.  De grootste hoeveelheden serotonine waren te vinden in de voorste cortex 
en de hypothalamus en dat veroorzaakte visioenen.

Bij een andere gelegenheid onderzochten wetenschappers de psychofysiologische 
effecten van meditatie bij zenboeddhisten, waarbij ze gebruik maakten van een 
electro-encefalogram (EEG) dat elektrische activiteit meet in verschillende gebieden 
van de hersenen. Dit deden ze voortdurend: voor, tijdens en na zen-meditatie. Dit 
leverde de volgende resultaten op:

Alfagolven werden binnen vijftig seconden waargenomen nadat de monniken hun 
meditatie begonnen. Dit gebeurde of zij hun ogen open hadden of niet. Alfagolven 
ontstaan in de hersenen wanneer we ontspannen zijn, gewoonlijk met dichte ogen, 
maar wel wakker en niet moe. Deze toestand wordt gebruikt in biofeedback-training 
(waarbij de lichaamsfuncties worden gemeten met electroden). Er is namelijk bewijs  
dat deze training helpt om fobieën en angsten te overwinnen, en dat het hyperactieve 
kinderen kalmeert. Gedurende de zen-meditatie volgden de alfagolven een specifiek 
patroon. Nadat zij verschenen, werd hun uitslag groter, dan kleiner, gevolgd door een 
periode van activiteit van thetagolven.  

Thetagolven worden niet volledig door de wetenschap begrepen, maar men 
onderscheidt twee types. Het eerste, in de hippocampus, zien we bij de meeste dieren 
en mensen, terwijl het andere, in de  cortex/hersenschors, alleen bij jonge mensen 
voorkomt. Het ritme van de corticale thetagolven wordt vaak vastgelegd bij jonge 
kinderen. Bij volwassenen is het een teken van meditatie, slaperigheid of van slaap 
(maar niet de diepe slaap). Het kan ook een overgangstoestand aangeven vanuit 
slaap of vanuit een toestand van volledig wakker zijn. Bij zenmeesters ontstonden 
thetagolven eerder dan bij hun leerlingen.  

In dit proces werd de linkerhelft van de hersenen als eerste actief; vervolgens 
domineerde de rechterhelft, en tenslotte, in de diepste staat van meditatie, nam de 
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Foto: Yoga in het Pumpkin Hollow Retreat Center

activiteit in beide helften af. In deze toestand krijgt de persoon toegang tot problemen 
en ideeën die geworteld zijn in het onbewuste, en tot transpersoonlijke problemen 
waar men aan kan gaan werken. 

Na meditatie was de algemene activiteit van de cortex hoger, terwijl het limbische 
systeem minder actief werd. Dit betekent dat het individu een sterker bewustzijn en 
waarnemingsvermogen heeft, met een lagere emotionele respons op zowel externe 
als interne stimulansen. Dit heet een ‘vakkundige of bekwame respons’ (skilled 
response).  

Deze studies hebben aangetoond wat boeddhisten en yogi’s al duizenden jaren 
weten: ABTn kunnen worden bereikt door meditatie, door pranayama (beheersing van 
de ademhaling) of asana’s (lichaamshoudingen bij yoga). Ze veranderen de manier 
waarop het denkvermogen functioneert (zowel op fysiologisch als op het biochemisch 
niveau) en zijn uiteindelijk de beste manier om van lijden (het emotionele antwoord op 
pijn of trauma) verlost te worden.  

Laten we eens kijken naar de subtiele veranderingen die zich voordoen bij ABTn. 
Sommige technieken zijn gericht op bepaalde zaken, terwijl andere algemene 
effecten sorteren. Ik noem yoga als voorbeeld, maar soortgelijke effecten treden 
op bij meditatie, chanting (het zingen van mantra’s) en zelfs bij tribale dansen. In 
mijn onderzoek naar helderziendheid gedurende vele jaren heb ik veranderingen 
geconstateerd in de energie van aura’s van yogastudenten bij het beoefenen van 
asana’s en pranayama, maar de allerbelangrijkste was wel bij savasana (het stilliggen 

in volledige ontspanning, alsof je dood bent, na de yogaoefeningen).  Het beoefenen 
van asana’s activeert de chakra’s en de nadi’s (de energiekanalen). Daardoor kan alles 
dat de energiestroom blokkeert worden verwijderd en kan de natuurlijke orde hersteld 
worden. Pranayama en bandha’s (oefeningen om energie vast te houden) stuwen 
energie omhoog in de sushumna, de centrale ruggengraat. Nadi shodhan pranayama 
(het beurtelings ademen door beide neusgaten) synchroniseert de activiteiten in beide 
hersenhelften, en vermindert de activiteit van de emoties. Tenslotte brengt savasana 
een toestand van trance teweeg waarin het ritme van de vibraties en de kloppingen 
van de aura in harmonie komen. Er ontstaan geen mentale beelden, hoewel deze wel 
kunnen worden opgepikt van hogere gebieden van bewustzijn. Dit alles geeft de yogi 
een gevoel van diepe ontspanning van lichaam en denkvermogen. 

De laatste tijd is er veel gesproken over de effecten van psychedelische drugs, 
vooral marihuana, op het bewustzijn. Voorstanders van deze drug proberen aan te 
tonen dat gebruik een ontspanning met zich meebrengt die nodig is om dagelijkse 
stress te verlichten. Pseudo-yogi’s en sommige religieuze sektes beweren dat het 
gebruik van dit middel essentieel is om je te verenigen met het goddelijke. Vanuit mijn 
eigen ervaring als psychiater en helderziende zou ik echter zeggen dat de waarheid 
duidelijk is: zulke speculaties zijn gebaseerd op luiheid en zwakte. Lees ook de op 
helderziendheid gestoelde waarnemingen van Dora Kunz, een vroegere president 
van de Theosophical Society in America (TSA), over mensen die alcohol en drugs 
gebruiken.     

Mensen die niet in staat zijn om een spirituele discipline en beoefening te ontwikkelen 
zoeken altijd naar een gemakkelijker weg. Ik voeg workshops over ademhaling, 
hypnose, en dansen in trance bij deze categorie. Omdat leiders van dit soort cursussen 
oude yogi technieken uit hun context halen om in korte tijd snelle resultaten te kunnen 
boeken, zoals dat in de westerse cultuur gevraagd wordt, ontstaat bij de deelnemers 
een verslaving en een afhankelijkheid van de therapeut of leraar. Vooral wanneer de 
spirituele visie van de therapeut verward is, of te weinig ontwikkeld, is er meer risico 
dan voordeel bij het stimuleren van ABTn langs deze weg. 

ABTn zijn heel behulpzaam in persoonlijke evolutie. Ze zijn echter nooit bedoeld 
geweest als een ontsnapping uit de problemen van de dagelijkse realiteit, zoals ze 
momenteel geworden zijn. Boeddhisme, yoga en andere spirituele scholen hebben 
nooit willen weglopen van de ontberingen in deze wereld, zoals ook kundalini niet 
opgewekt wordt in workshops van een weekend. Onafhankelijke, gecentreerde en 
toegewijde beoefening heeft altijd centraal gestaan bij spirituele groei. Het eens zijnde 
met Annie Besant zou mijn suggestie zijn om na te denken over de volgende vraag: 
Als je de uitdagingen van de uiterlijke wereld niet aan kunt, kun je dan verwachten dat 
je de gevaren op het pad van innerlijke evolutie aan kunt?

Uit: Quest, winter 2015
Vertaling: Peter le Poole
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Andre Clewell (boven)
 en Stephen Phillips 

(links)(links)

Andre Clewell (boven)
 en Stephen Phillips 

(links)

Theosofi sche boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 5672

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Dr. H.J. Arnikar
Essentials of Occult Chemistry and Modern Science
The Theosophical Publishing House, Adyar, 
122 bladzijden, hardcover, fi rst edition 2000
ISBN: 8170594065 - Prijs € 11,50

Professor Arnikar, een vooraanstaand wetenschapper met een internationale 
reputatie in radiochemisch onderzoek, presenteert de opmerkelijke resultaten van 
de occulte chemici en theosofen Annie Besant en Charles Leadbeater, in de periode 
1890-1933. Het boek benadrukt evenzeer hun conformiteit met of afwijkingen van de 
bevindingen van de moderne wetenschap. De behandeling is even wetenschappelijk 
rigoureus als hartelijk waarderend.

Dr. M. Srinivasan
Introduction to Occult Chemistry
The Amazing Phenomenon of Extra-Sensory 
Perception of Nuclear Structure and Subatomic Particles
The Theosophical Publishing House, Adyar, 
28 bladzijden, softcover, fi rst edition 2002
ISBN: 8170593638 - Prijs € 1,50

Dit boekje gaat over de buitengewone geschiedenis van de helderziende onderzoeken 
naar de structuur van atomen en subatomaire deeltjes, uitgevoerd door de twee 
eminente theosofen Annie Besant en Charles Webster Leadbeater, rond de 
eeuwwisseling van de 19e / 20e eeuw.

Stephen M. Phillips
Anima, Evidence of a Yogic Siddhi 
Remote Viewing of Subatomic Particles
The Theosophical Publishing House, Adyar, 
66 bladzijden, softcover, fi rst reprint 2003
ISBN: 8170592976 - Prijs € 6,50

Dit boek geeft bewijs van hoe de tegenwoordige feiten van de kernfysica de para-
normale beschrijvingen van subatomaire deeltjes hebben bevestigd. Het is omdat 
Annie Besant (1847 - 1933) en Charles Webster Leadbeater (1854 - 1934) hun 
observaties voltooiden, vele jaren vóórdat  relevante wetenschappelijke kennis 
beschikbaar kwam, dat hun werk niet kan worden afgedaan als frauduleus.

Occulte Scheikunde 
opnieuw bekeken
Andre Clewell en 
Stephen M. Phillips 
Andre Clewell is ecoloog en bioloog.
Hij is voorzitter van de St. Petersburg
Loge van de Theosophical Society in
Florida, America.

Stephen M. Philips is theoretisch natuurkundige, theosoof en student van 
oude wijsheid in Bournemouth, Dorset, Engeland.
Dit artikel verscheen onder de titel Occult Chemistry Revisited.

In haar uitvoerige geschriften voorspelde Helena P. Blavatsky belangrijke weten-
schappelijke ontdekkingen die uiteindelijk aan het licht zouden komen. Annie Besant 
was één van de eersten die de waarheidsgetrouwheid van de voorspellingen van 
HPB aantoonde in een wetenschappelijk artikel dat ze in november 1895 in het 
tijdschrift Lucifer publiceerde. Dit artikel was de eerste van een reeks originele 
bijdragen aan de natuurkunde en scheikunde die Annie Besant en Charles Leadbeater 
publiceerden. Het fundamentele belang van hun ontdekkingen komt pas nu aan het 
licht bij die wetenschappers die de grenzen van materialistisch reductionisme durven 
te overschrijden. 

Besant en Leadbeater kregen instruc-
ties van adepten in een techniek die 
genoemd wordt in Patañjali’s Yoga 
Sutra’s (daarin Animan genoemd-
vertalers), voor het occult waarnemen 
van ongelooflijk kleine voorwerpen. Zij 
beschreven aspecten van de atomaire 
structuur in tweeënnegentig natuurlijke 
elementen - van waterstof tot uranium. 
Ze maakten deze observaties voor 
zover hun drukke tijdschema’s dit 
toelieten, gedurende een periode van 
achtendertig jaar, en publiceerden hun 
laatste artikel in 1933, kort voor hun 
overlijden.
 
Besant en Leadbeater beschreven niet alleen de interne structuur van atomen, 
ze identificeerden ook vier nieuwe elementen (promethium, technetium, astatine, 
francium) voordat weten-schappers die ontdekten. Zij beschreven verschillende 
isotopen (elementen met atomen die extra neutronen bevatten) voordat isotopen
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bij de wetenschap bekend waren. Ze ontdekten dat geometrische configuraties van 
atomen overeenkwamen met de positie van elementen in het periodiek systeem der 
elementen. Ze ontdekten dat de atoomgewichten van alle natuurlijke elementen, zoals 
bepaald door de wetenschap, evenredig waren met het aantal ultieme fysieke atomen 
(UPA’s, of Ultimate Physical Atoms) in elk atoom. UPA’s waren de kleinste afzonderlijk 
subatomaire structuren die Besant en Leadbeater onderscheidden. 

In de tijd dat Besant haar gedetailleerde onderzoek van de atoomstructuur in 1895 
publiceerde, geloofden wetenschappers dat atomen geen enkele interne structuur 
bezaten, zoals ook werd aangenomen door de oude Grieken. Die aanname 
veranderde in 1912, toen de natuurkundige Ernest Rutherford aankondigde dat het 
atoom bestond uit een kern waaromheen elektronen cirkelden. De twee belangrijkste 
componenten in de atoomkern (protonen en neutronen) werden pas veel later, in 
1919 en 1932, door de wetenschap ontdekt. Besant had het eerder al schematisch 
weergegeven in haar artikel uit 1895. 

Besant en Leadbeater hebben hun eerste ob-
servaties in Occult Chemistry samengevat, in 
1908 gepubliceerd door Theosophical Publishing 
House. Dit boek werd in de derde editie door 
C. Jinarajadasa in 1951 uitgebreid herzien als een
compendium van alle observaties van Besant 
en Leadbeater. Tijdens observatiesessies waren 
Besant en Leadbeater volledig bewust en alert: er 
was geen trancetoestand bij betrokken. Stenogra-
fen namen op wat ze zeiden en kunstenaars 
tekenden wat ze beschreven. Jinarajadasa 
(protegé van Leadbeater en later International 
President van de Theosophical Society, TS) 
diende als projectleider. 

Hoewel het tweede doeleinde van de TS ‘het 
aanmoedigen van de vergelijkende studie van

godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap’ is, nam de belangstelling voor occulte 
chemie tegen het midden van de twintigste eeuw af. Theosofen behandelden 
wetenschap als een vergeten stiefkind. Deze houding weerspiegelde de mate waarin 
wetenschap verder was gekomen dan de kennis van de meeste theosofen, maar 
weerspiegelde ook hun aarzeling om andere paranormale informatie te accepteren dan 
die welke door HPB naar voren was gebracht. Bovendien had niemand de observaties 
van occulte scheikunde in overeenstemming gebracht met de terminologie van de 
moderne natuurkunde. Tijdens de nationale zomerconferentie van de TS in Amerika, 
juli 2014, waarin de nadruk lag op wetenschap en spiritualiteit, maakte slechts één 
spreker een vluchtige verwijzing naar occulte chemie. 

Het lijkt wel of theosofen tegenwoordig aan een soort geheugenverlies lijden als het 
occulte scheikunde betreft. Dat is moeilijk uit te leggen in het licht van onderzoek 
en publicaties van één van ons (S.M. Phillips) die drie boeken over het onderwerp 

schreef die werden uitgegeven door theosofische uitgeverijen, waarvan het eerste in 
1980. Phillips, die een Ph.D. in de fysica behaalde aan de Universiteit van Californië, 
heeft de observaties van Besant en Leadbeater grondig geïnterpreteerd in termen 
van de moderne fysica. 

Vijfendertig jaar geleden merkte Phillips de overeenkomst op tussen de UPA-structuur, 
zoals beschreven door Besant en Leadbeater en de superstringtheorie. Aan deze 
overeenkomst ontbrak eerder een wiskundige bevestiging, maar Phillips ontdekte 
onlangs het ontbrekende wiskundige bewijs. Hij toonde aan dat de buitengewoon 
complexe geometrie van UPA’s identiek is aan die van tien-dimensionale, heterotische 
superstrings, die volgens enkele vooraanstaande kwantumfysici aan de structurele 
realiteit van alle materie in het universum ten grondslag liggen. Deze zelfde geometrie 
wordt herhaald in wat Phillips erkent als de innerlijke vorm van de kabbalistische 
levensboom, maar ook in andere heilige geometrieën. 

De uit Nieuw-Zeeland afkomstige theosoof Geoffrey Hodson leerde hoe hij kleine 
objecten occult waar kon nemen en bekeek UPA’s in 1959. Hodson beschreef 
nuances van UPA-gedrag. Dat verschafte Phillips de gelegenheid om de relatie met 
Higgs-deeltjes aan te tonen, die verantwoordelijk zijn voor het verlenen van massa 
aan materie. (NB Journalisten met een voorliefde voor sensatiezucht hebben Higgs-
deeltjes de bijnaam ‘god-deeltjes’ gegeven.) Daarnaast heeft Phillips onlangs een 
variant van UPA beschreven dat blijkbaar donkere materie bevat, iets wat de doorsnee 
wetenschappers nog steeds voor vragen stelt.  

Het wetenschappelijk establishment weet onvoldoende af van occulte chemie. 
Sceptici zullen het echter moeilijk vinden om de bevindingen van occulte chemie aan 
te vallen, aangezien theosofen hun observaties publiceerden ver voordat reguliere 
wetenschappers dezelfde ontdekkingen onafhankelijk van elkaar maakten. Er waren 
eenvoudigweg te veel ontdekkingen door Besant en Leadbeater om ze gelukkige 
gissingen te noemen, en hun inhoud was te rationeel om ze hallucinaties te noemen. 
Uiteindelijk zal de wetenschap niets anders kunnen doen dan de geldigheid van occulte 
chemie te erkennen en theorieën te ontwikkelen op basis van deze bevindingen om 
uit te leggen hoe het universum werkt. 

Zodra de wetenschap de authenticiteit van occulte chemie aanvaardt, opent dit de deur 
naar wetenschappelijk onderzoek van alle theosofische beginselen. Een hernieuwde 
interesse in de bijdragen van theosofie aan de wetenschap zou de sleutel kunnen zijn 
voor een wereldwijde renaissance van het theosofische gedachtegoed. 

Veel informatie over occulte scheikunde is onder de zoekterm ‘occult chemistry’ te 
vinden op: www.tswiki.net en www.theosophy.world.
Phillips onderhoudt zijn eigen website www.smphillips.mysite.com  die de kennis van 
heilige geometrie en de geschiedenis achter occulte scheikunde grondig beschrijft, en 
ook links geeft naar boeken en artikelen die online toegankelijk zijn.  
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TVN-leden die het stoffelijk lichaam hebben afgelegd

In maart 2019 is de heer F.A. Wolfs uit Oisterwijk overgegaan. 
Hij was 86 jaar en lid sinds 2010.

Op 5 augustus 2019 is de heer Tom Fokker uit Almere overgegaan. 
Hij was 86 jaar en lid sinds 1950.

Moge onze liefde en dankbaarheid hen begeleiden op hun verdere zielereis.

Literatuur:

Besant, Annie, Leadbeater, C. W., Occult Chemistry – 3rd reprint of the 3rd ed (2003): 
Theosophical Publishing House, Adyar. ISBN 8170592429

Arnikar, H.J., Essentials of Occult Chemistry and Modern Science (2000) Theosophical 
Publishing House, Adyar ISBN 8170594065

Dr. Srinivasan, M., Introduction to Occult Chemistry (2002) Theosophical Publishing 
House, Adyar ISBN  8170593638

Phillips, S.M., Anima: evidence of a yogic siddhi: remote viewing of subatomic particles  
(2003)  Theosophical Publishing House Wheaton en Adyar ISBN 8170592976

Phillips, S.M., ESP of quarks and superstrings [extrasensory perception of quarks 
and superstrings] reprint 2005 New Delhi, New Sage International ISBN 8122412092

Phillips, S.M., Extra-sensory perception of quarks (1980) Theosophical Publishing 
House Wheaton en Adyar ISBN 0835602273

Uit: Quest Magazine, winter 2015
Vertaling: Alida Pekelharing en Wim Leys

In
te

rv
ie

w

Interview met Mary Kuska-Dinger 

Inleiding     
Sommige leden van de Theosofi sche Vereniging in Nederland (TVN) zijn 
een levend voorbeeld van de theosofi sche historie. Mary Kuska-Dinger 
is één van die leden. Voor en na de oorlog waren verschillende aspecten 
van het theosofi sche werk nauw verweven met ceremonieel werk, zoals 
bijvoorbeeld van Tafelronde en de Vrij Katholieke Kerk (VKK). Ook waren 
er families waar theosofi e van de ene generatie op de andere werd 
doorgegeven: zo zijn er voorbeelden van vijfde-generatie theosofen! Zijn 
we ergens onderweg iets kwijtgeraakt? 

De Praktische Idealisten Associatie (PIA), 
een grote invloed van theosofen
De ouders van Mary waren lid van de PIA en kwamen daardoor in het 
begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw, via VKK-priester Piet 
van Stam, in contact met theosofi e. De PIA werd in 1918 opgericht door 
Leidse studenten onder leiding van rechtenstudent Koos van der Leeuw. 
De PIA was tot 1930 een jeugdbeweging die een geestelijke omslag 
onder studenten wilde bewerkstelligen, met als basis geheelonthouding, 

vegetarisme, niet-roken en pacifi sme. Actieve leden van de TS waren, naast Koos, 
ook Kees van der Leeuw, P.M. Cochius, Charles Gerretsen en Jons Viruly. Daarnaast 
waren Baron P.D. van Pallandt, de sociaaldemocraten Herman Bernard Wiardi 
Beckman, Jonkheer Marinus van der Goes van Naters, kunstschilder Henri Pilger 
en schrijver Jan Campert actief. De PIA organiseerde zomerkampen bij Ommen, 
onder andere op het landgoed ‘Eerde’ van Baron van Pallandt. Hier werd in 1924 
de voorloper van het eerste ‘Sterkamp’ gehouden, met J. Krishnamurti als spreker. 
Geleidelijk aan werd de binding met theosofi e minder, maar Koos van der Leeuw

zocht aansluiting bij de TVN, met name vanuit 
de visie van Krishnamurti: hij was 1930-1931 
voorzitter van de TVN. Met het wegvallen van 
theosofen als belangrijke kracht achter de 
PIA kozen veel leden expliciet voor religieus 
socialisme of anarchisme. In 1926 richtte 
Piet van Stam ‘De Nieuwe School’ in Huizen 
op, wat later de ‘Flevoschool’ zou worden.

De eerste jaren op het 
Internationaal Theosofi sch Centrum (ITC)
An Dinger-Kollerwijn, de moeder van Mary, 
was geïnteresseerd in het werk van James 
Ingall Wedgwood die de Vrij Katholieke Kerk 
(VKK) stichtte en sinds 1924 op het ITC 
woonde. De vader van Mary, J.W. Dinger, 
was architect en bouwde een aantal huizen 
aan de Meentweg (de nummers 8, 12 en 14), 
voor werkers van de VKK en het ITC.
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Foto: Mary bij haar vormsel op 14 augustus 1942Foto: Mary bij haar vormsel op 14 augustus 1942

Daar woonde onder andere mevrouw G. Schoonderbeek-Vredenberg, weduwe van 
Johan Schoonderbeek (1875-1927) die de oprichter en eerste dirigent was van de 
Bachvereniging. Het verhaal gaat dat de Bachvereniging haar eerste vergaderingen 
had op het ‘Grote Huis’ (St. Michaels House) van het ITC. Mary, geboren in 1930, 
werd gedoopt door bisschop Wedgwood en vernoemd naar Mary van Eeghen-
Boissevain die het landgoed van het ITC vijf jaar daarvoor aan de Theosophical 
Society (TS) had geschonken: Mary van Eeghen werd haar peettante. Moeder An 
had altijd met veel enthousiasme over die eerste jaren op het ITC verteld, zodat 
Mary zelf niet kon wachten om mee te doen met dat werk.

Ceremonieel werk bij de Orde van de Tafelronde …. 
De eerste mogelijkheid deed zich voor bij ‘Tafelronde’, toen Mary zeven jaar werd, 
NB twee jaar geleden werd gevierd dat Mary tachtig jaar geleden page werd! De 
Nederlandse Orde van de Tafelronde is een afdeling van The International Order 
of the Round Table, die in 1908 in London werd opgericht door Herbert Whyte, 
samen met Annie Besant en C.W. Leadbeater. Corrie Dijkgraaf richtte in 1911 
de Nederlandse afdeling op. Tafelronde is een jeugdvereniging waar kinderen 
en jongeren geestelijk en spiritueel kunnen groeien door ceremonies, spelletjes, 
knutselen en natuurlijk de kampen. Tijdens de ceremonies staat men stil bij het 
beste in de mens en het mooie in de wereld, aan de hand van symbolen uit de 
verhalen van Koning Arthur en zijn ronde tafel. Zo is het motto Volg de Koning, 
de volmaakte mens. Theosofi sch ceremonieel werk is volgens Mary heel fi jn om 
te doen, want het leidt naar de Meesters waar het werk op is geënt. Na de oorlog 
vonden op het ITC grote internationale kampen van Tafelronde plaats, waar vele 
contacten voor het leven werden gelegd. 

… en in de Vrij Katholieke Kerk
Rond haar zevende jaar deed Mary in de VKK 
de heilige communie, en rond twaalf jaar kreeg 
zij het vormsel toegediend. Vooral haar moeder 
was het werk van de VKK zeer toegedaan, en 
diensten werden zo mogelijk dagelijks bezocht, 
ook tijdens de oorlog toen theosofi e verboden 
was maar de VKK haar werk kon voortzetten. 
Na iedere dienst in de toenmalige Besant Hall 
van het ITC ging Mary met haar moeder naar de 
Garden of Remembrance om daar de universele 
mantra van Annie Besant te reciteren. Dat was 
iedere keer een grote belevenis en deze aanroep 
tot eenheid is altijd het ‘leidmotief’ voor Mary 
gebleven:  
O Verborgen Leven, trillend in elk atoom,
O Verborgen Licht, stralend in ieder wezen,
O Verborgen Liefde, alles omvattend in Eén Zijn, 
Moge ieder die één zich voelt met U
Zich daarom één ook weten met elk ander. 

Foto: Maria-altaar van de VKK in Naarden

De Vrij Katholieke Kerk
De VKK werd in 1916 in Londen opgericht, toen de apostolische successie door 
een bisschop van de Oud Katholieke Kerk werd doorgegeven aan de VKK, met de 
bisschopswijding van J.J. Wedgwood. Deze wijdde op zijn beurt C.W. Leadbeater 
tot bisschop. Sindsdien heeft de VKK zich over de hele wereld verspreid en is nu 
werkzaam in meer dan veertig landen. Theosofen hadden weliswaar een belangrijke 
rol bij het stichten van de VKK, maar de kerk is in geen enkel opzicht verbonden met 
de TS: of men al of niet lid is van de TS is een persoonlijke keuze. Alle geestelijken 
zijn vrij om in het huwelijk te treden en moeten in hun eigen onderhoud voorzien: ze 
ontvangen geen vergoeding voor hun diensten.  Sinds Pasen 2010 heeft de VKK 
offi cieel teksten uit de Nag Hammadi geschriften in gebruik genomen. De VKK grijpt 
daarmee bewust terug op teksten die in de eerste eeuwen van het christendom 
in omloop waren: ze gaan over innerlijk weten en worden naast de epistels en 
evangeliën voorgelezen. 

Het vrouwelijke aspect
Het vrouwelijk aspect is in Nederland binnen het 
ceremoniële werk altijd heel belangrijk geweest. 
Zo gebruikte men binnen de VKK een meditatie 
bij het Maria-altaar rond de symboliek van de 
wereldmoeder. Dit aspect werd vertegenwoordigd 
door Rukmini Devi Arundale die tussen 1934 en 
1986 hoofd van het ITC was. Rukmini sprak in haar 
inleidingen ook vaak over het vrouwelijke aspect. 
De meditatie bestaat nog steeds, in aangepaste 
vorm. De ontvankelijkheid voor het vrouwelijke 
aspect resulteerde enige jaren geleden zelfs in 
een splitsing binnen de VKK, toen de Nederlandse 
kerkprovincie had besloten dat ook vrouwen 
tot priester gewijd konden worden. Geleidelijk 
aan wordt deze vernieuwing door andere 
kerkprovincies opgenomen. Het is opmerkelijk 
dat de introductie van het vrouwelijke aspect juist 
in Nederland tot stand kwam. Wetenschappers 
hebben vastgesteld dat Nederland, evenals
enkele Scandinavische landen, een feminiene cultuur heeft. Dat is uitzonderlijk en 
in tegenstelling tot de masculiene cultuur van de meeste andere landen. Het is 
overigens opmerkelijk dat deze veranderingen binnen door de TS geïnspireerde 
organisaties op zo veel weerstand stuitten, waar immers juist vrouwen een 
vooraanstaande rol speelden en spelen. 

Theosofi sch werk
Theosofi sche activiteiten begonnen vlak na de oorlog door de Jong-Theosofen: 
heel actief, enthousiast en gezellig. Marijn Brandt was toen een grote inspirator. 
Mary werd op achttienjarige leeftijd, zodra dit kon, lid van de TVN en is altijd lid 
gebleven van de Annie Besant Loge in Naarden. In de beginjaren speelde professor 
J.E. van der Stok daar een grote rol. Hij heeft onder andere veranderingen 

Foto: Maria-altaar van de VKK in Naarden
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aangebracht in de ritualen van de VKK en Tafelronde, en gaf veel uitleg over de 
symboliek. Zo kon men binnen Tafelronde tot ridder gewijd worden zonder een ‘tafel’ 
te leiden. 

Reizen en thuiskomst
Mary werd Montessori-leerkracht in Amsterdam, maar kreeg rond 1960 de 
mogelijkheid om les te geven in Sri Lanka. Dit leidde tot reizen naar Adyar, Pakistan 
en een jaar lesgeven aan Tibetaanse vluchtelingen in Shimla, in het noorden van 
India. Daarna keerde ze weer terug naar haar oude school in Amsterdam. 
In 1951 leerde ze Siegfried Kuska kennen die toen een half jaar op het ITC woonde. 
Pas aan het einde van de zestiger jaren sloeg de vonk over, tijdens lezingen van 
Krishnamurti in de RAI in Amsterdam. Ze trouwden in 1970 in het toenmalige hostel 
op het ITC en verhuisden naar Duitsland, waar Siegfried onderwijzer en fl uitist was. 
Daar heeft Mary Siegfried geholpen met het theosofi sche werk: hij was van 1975 tot 
1978 voorzitter van de Duitse afdeling. Sinds enige jaren woont Mary weer vlak bij 
haar ITC in Naarden, en helpt daar onder andere in de bibliotheek. 
Mary is niet iemand van zware theosofi sche studies. Zij voelt zich meer thuis met 
een actieve rol in het ceremoniële werk, met name bij Tafelronde. Onderwerpen 
die haar aanspreken zijn de hiërarchie, het stervensproces en het boekje Aan de 
voeten van de Meester van de jonge J. Krishnamurti (zie Drie Wegen, één Pad van 
de UTVN). Mary is een prachtig voorbeeld hoe iemand, vanuit een solide basis, een 
eigen invulling kan geven aan de diversiteit van het theosofi sche werk. 

Arend Heijbroek

A c t i v i t e i t e n a g e n d a
Agenda loges en centra

September 2019
Amsterdam
21 De Geheime Leer, deel II,
 gespreksgroep (11.00)
21 Het proces van zelf-transformatie
 (Vicente Hao Chin),
 gespreksgroep (14.00)
28  De Mahatma Brieven,
  inleidende gespreksgroep (11.00)
28 Bhakti yoga,
  lezing, José van der Loop (14.00)
Arnhem
  2 Geheime Leer deel 1-(1),
 studiegroep, Ineke Vrolijk
  9 Openingsavond met pot luck,
 voor leden en genodigden
11 Gespreksgroep
16 Mindfulness meditatie - 1,
 introductie, Ineke Vrolijk
25 Gespreksgroep
Den Haag
  9 Opening van het seizoen, 
 lezing, Ronald Engelse
11 Studie Stem van de Stilte, 
 met Rien van der Linden
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, lezing, Guido Lamot 
23 Meditaties op de Yoga Sutra’s van
 Patañjali, studiegroep
25 Meditatie Geheime Leer, 
 met Rien van der Linden
30 Het avontuur van de held 
 (Joseph Campbell), fi lm
Naarden
  1  Opening van het seizoen
  8 Verkenning Aan de voeten
 van de Meester
17 Verdieping Aan de voeten
 van de Meester
22 Morning talk
29 Kennismaking Theosofi e als wijsheid
Nijmegen
  8  Inleidende cursus Spiritualiteit & 
 theosofi e, met Willy Lammers
15  Inleidende cursus Spiritualiteit & 
 theosofi e, met Willy Lammers
19  Grondslagen van esoterische fi losofi e
 (Ianthe Hoskins), leesgroep met
 Els Sengers
22  Vervolgcursus Kennismaking
 theosofi e, met Willy Lammers
29  Inleidende cursus Spiritualiteit & 
 theosofi e, met Willy Lammers

Rotterdam
  2  Wat is theosofi e, beginners,
 met Shum Chee Choon
  9  Wat is theosofi e, beginners,
 met Shum Chee Choon
16  Wat is theosofi e, beginners,
 met Shum Chee Choon
17  Beginselen Meditatie Diagram HPB,
 introductie, met Shum Chee Choon
23  Wat is theosofi e, beginners,
 met Shum Chee Choon
24  Logewerk in de praktijk 
 met Mark Becking en Wim Leijs
Utrecht
  6  De Geheime Leer,
 studie, Ineke Vrolijk
10  De mens, God en het universum,
 studie, Ronald Engelse
20  Waarom worden wij geboren; 
 Carl du Prel, het verlangen naar
 incarnatie, lezing, Rico Sneller
24  Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse boek
 van leven en sterven, boekbespreking
Zeeland
  1  Start nieuw studieseizoen, evaluatie
 van het afgelopen jaar, Zeven-deling
 en opbouw van de kosmos
15  Kennismaking met theosofi e, instroom-
 cursus voor nieuwe belangstellenden
Zwolle
10  Opening van het werkjaar. Inleiding
 jaarthema 3e doelstelling van de TS,
 Alice Bouwland
24  Meditatie Diagram van H.P. Blavatsky,
 Ineke Vrolijk

Oktober 2019
Amsterdam
19 De Geheime Leer, deel II,
 gespreksgroep (11.00)
19 Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni)
 gespreksgroep (14.00)
Arnhem
  7 Geheime Leer deel 1-(2),
 studiegroep, Ineke Vrolijk
  9 Gespreksgroep
14 Mystiek jodendom, kabbalah en het pad 
 van transformatie,
 lezing, Kees Voorhoeve
21 Mindfulness meditatie - 2, Ineke Vrolijk
23 Gespreksgroep
28 Algemene Leden Vergadering loge
 alleen voor leden
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A c t i v i t e i t e n a g e n d a
Utrecht
  4  De Geheime Leer,
 studie, Ineke Vrolijk
  8  De mens, God en het Universum,
 studie, Ronald Engelse
18  Wat je over orgaandonatie zou moeten 
 weten, lezing, Ger Lodewick
24  Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse boek
 van leven en sterven, boekbespreking
Zeeland
  6  Sikh religie, lezing door
 Theodorus Singh Teekgur
20  Kennismaking met theosofie, 
 vervolg instroomcursus voor nieuwe 
 belangstellenden
Zwolle
  8  Studie Barborka: De zevenvoudige wet,
 pagina 117 - 238
22  Studie Barborka: Loka’s en tala’s,
 pagina 239 - 249

November 2019
Amsterdam
  2 The Book of Life (inleiding op 
 J. Krishnamurti) 
 met Javier Gomez Rodriquez (10.30)
  2 Het proces van zelf-transformatie 
 (Vicente Hao Chin),
 gespreksgroep (14.00)
23 De Mahatma Brieven,
  inleidende gespreksgroep (11.00)
23 Van Cuypers tot Rietveld, spiritualiteit 
 en filosofie in de bouwkunst,
 lezing, Klaas van Harten (14.00)
Arnhem
  4 Geheime Leer deel 1-(3),
 studiegroep, Ineke Vrolijk
11 Stervensbegeleiding,
 lezing, Parcival van Gessel
13 Gespreksgroep
18 Mindfulness meditatie - 3, Ineke Vrolijk
27 Gespreksgroep
Den Haag
  4 Meditaties op de Yoga Sutra’s van
 Patañjali, studiegroep
  9 Meditatie Stem van de Stilte, 
 cursus, Ineke Vrolijk
  9 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
11 Het vroege christendom,
 lezing, Marianne Plokker
13 Studie Geheime Leer, 
 met Rien van der Linden
14 Kennismaking met theosofie, 
 cursus, Jan Maarten Braak
25 De boodschap van de mythen
 (Joseph Campbell), film

Den Haag
  7 Meditaties op de Yoga Sutra’s van
 Patañjali, studiegroep
  9 Studie Geheime Leer, 
 met Rien van der Linden
10 Kennismaking met theosofie, 
 cursus, Jan Maarten Braak
12 Meditatie Stem van de Stilte, 
 cursus, Ineke Vrolijk
12 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
14 De Gulden Snede en het begrip oneindig,
 lezing, Ronald van Vierzen
21 Extra Algemene Leden Vergadering,
 alleen voor leden
23 Meditatie Geheime Leer, 
 met Rien van der Linden
28 Den Haag als esoterische hoofdstad van
 Nederland, lezing, Caroline de Westenholz
Groningen
  5 Theosofie - eeuwige wijsheid voor deze tijd
 studiegroep
Naarden
  6 Verkenning Onderscheidingsvermogen
15 Verdieping Onderscheidingsvermogen
20 Morning talk
27 Kennismaking De eenheid van
 mens en universum
Nijmegen
  3  Grondslagen van esoterische filosofie
 (Ianthe Hoskins), leesgroep met
 Els Sengers
  6  Vervolgcursus Kennismaking
 theosofie, met Willy Lammers
17  Grondslagen van esoterische filosofie
 (Ianthe Hoskins), leesgroep met
 Els Sengers
20  Vervolgcursus Kennismaking
 theosofie, met Willy Lammers
31  Tussen dood en nieuwe geboorte,
 lezing, Alice Bouwland
Rotterdam
  1  Achter het universum en achter ons 
 leven gaat een groot mysterie schuil 
 (De Mens, God en het Universum), 
 cursus, Ronald Engelse
  8  Broederschap, Ineke Vrolijk
  8  Het menselijk bewustzijn en mogelijk-
 heden daarvan, cursus, Ineke Vrolijk
15  Wat is theosofie, beginners,
 met Shum Chee Choon
22  Het Meditatie Diagram, met een 
 uitwerking van Leven in het nu,
 met Hans den Boer en Mark Becking
29 Het vergeten contact tussen lichaam en
 geest, Els en Jan v.d. Broek

A c t i v i t e i t e n a g e n d a
Den Haag (vervolg)
27 Meditatie Geheime Leer, 
 met Rien van der Linden
Naarden
  3 Verkenning Voertuigen van bewustzijn
12 Verdieping Voertuigen van bewustzijn
17 Morning talk
24 Kennismaking Wat is meditatie?
Nijmegen
  3  Vervolgcursus Kennismaking
 theosofie, met Willy Lammers
14  Grondslagen van esoterische filosofie
 (Ianthe Hoskins), leesgroep met
 Els Sengers
17  Vervolgcursus Kennismaking
 theosofie, met Willy Lammers
28  Grondslagen van esoterische filosofie
 (Ianthe Hoskins), leesgroep,
 Els Sengers
Rotterdam
  5  Achter het universum en achter ons 
 leven gaat een groot mysterie schuil 
 (De Mens, God en het Universum), 
 cursus, Ronald Engelse
12  Broederschap, Ineke Vrolijk
12  Het menselijk bewustzijn en mogelijk-
 heden daarvan, cursus, Ineke Vrolijk
19  Het Meditatie Diagram, Loslaten van 
 gebondenheid aan tijd en ruimte,
 met Frans Ootjers en Mark Becking
26 Brahmaans-wetenschappelijke
 chronologie, met godsdienst, 
 wetenschap en filosofie, Dick Iedema
Utrecht
  1  De Geheime Leer,
 studie, Ineke Vrolijk
12  De mens, God en het universum,
 studie, Ronald Engelse
15  De bevrijding van vergeving, 
 lezing, Willem Glaudemans
26  Sogyal Rinpoche, Het Tibetaanse boek
 van leven en sterven, boekbespreking
Zeeland
  3  De leer van de bollen, ronden en de 
 tien rijken, studiegroep
17  Kennismaking met theosofie, 
 vervolg instroomcursus voor nieuwe 
 belangstellenden
Zwolle
12 Godsbeelden. zonnelogos en planetaire
 logos, Alice Bouwland
22  Studie Barborka: De zeven beginselen,
 pagina 250 - 264

December 2019
Amsterdam
14 The Book of Life (inleiding op 
 J. Krishnamurti) 
 met Javier Gomez Rodriquez (10.30)
14 Een weg tot zelfontdekking (I.K. Taimni)
 gespreksgroep (14.00)
Arnhem
  2 Geheime Leer deel 1-(4),
 studiegroep, Ineke Vrolijk
  9 Mystiek christendom,  Parcival van Gessel
11 Gespreksgroep
16 Mindfulness meditatie - 4, Ineke Vrolijk
23 Lichtfeest, voor leden en genodigden
Den Haag
  2 Meditaties op de Yoga Sutra’s van
 Patañjali, studiegroep
  9 De pijnappelklier, middelaar tussen
 binnen en buiten,
 lezing, Dr. Saskia Bosman
12 Kennismaking met theosofie, 
 cursus, Jan Maarten Braak
14 Meditatie Stem van de Stilte, 
 cursus, Ineke Vrolijk
14 Geheime Leer voor gevorderden, 
 studiegroep, Ineke Vrolijk
16 Lichtfeest, ledenbijeenkomst
Naarden
  1 Verkenning Begeerteloosheid
10 Verdieping Begeerteloosheid
15 Morning talk
Nijmegen
  8  Vervolgcursus Kennismaking
 theosofie, met Willy Lammers
12  Grondslagen van esoterische filosofie
 (Ianthe Hoskins), leesgroep met
 Els Sengers
Rotterdam
  3  Achter het universum en achter ons 
 leven gaat een groot mysterie schuil 
 (De Mens, God en het Universum), 
 cursus, Ronald Engelse
10  Broederschap, Ineke Vrolijk
10  Het menselijk bewustzijn en mogelijk-
 heden daarvan, cursus, Ineke Vrolijk
17 Lichtfeest
Utrecht
  6  De Geheime Leer,
 studie, Ineke Vrolijk
10  De mens, God en het universum,
 studie, Ronald Engelse
22  Lichtfeest, alleen voor leden
Zeeland
  1  De zeven juwelen van wijsheid 
 (Sapta Ratnani) in diverse tradities,
 studiegroep
21  Lichtfeest voor TVN-leden en genodigden
Zwolle
10 Vredesritueel, verbindende maaltijd
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A c t i v i t e i t e n a g e n d a
Agenda Nederland 

Upanishad Meditatie
Stiltegroep Amsterdam
Tolstraat 154 (bovenzaal)
Een activiteit van TVN & ITC.
Voor deelname (vrijwillige bijdrage) is het nood-
zakelijk dat u zich van te voren aanmeldt via 
06-12328039 of via de Facebookpagina
https://www.facebook.com/Upanishad.meditatie/?ref=bookmarks

Tijdstip: 19:30 tot 21:00 uur (na 19:30 geen toegang meer)

September:  1, 15 en 29
Oktober:  13
November  3 en 17
December  1 en 15

Agenda België

September 2019
Antwerpen
  8 Speelse herhaling 
 theosofi sche begrippen
14 Inleiding theosofi e: Ontwikkeling
 van de ziel en reïncarnatie
15 Het Pad
Brussel
  7 Nationale Opening activiteitenjaar 
21 Dag van de Vrede, Meditatie voor de
 Vrede
Gent
  2 Inleiding theosofi e: Het mentale
 leven na de dood – Devachan

Oktober 2019
Antwerpen
12 Inleiding theosofi e: 
 De wetten van reïncarnatie
13 Het ontstaan van het universum,
 percepties van verschillende 
 wereldbeschouwingen
15 Christelijke mystiek in theosofi sch licht
Gent
  7 Inleiding theosofi e: 
 Waar bevindt zich de hemel?
21 De Kometen

November 2019
Antwerpen
  9 Inleiding theosofi e: 
 U zult oogsten wat u zaait – Karma
17 Dr. Kervran en de Biotransmutatie
Brussel
16 Foundation Day Theosophical Society
Gent
14 Inleiding theosofi e: 
 De mens, vergankelijk en permanent
18 Mariaverschijningen

December 2019
Antwerpen
  9 Inleiding theosofi e: Mechanisme
 van karma nader bekeken
Gent
  2 Inleiding theosofi e: Ontwikkeling
 van de ziel en reïncarnatie
18 Planeetketen aarde

Verdere info zie de adressenlijst achterin 
deze Theosofi a, overige info over 
NL bijeenkomsten:
http://www.theosofi e.nl/bijeenkomsten/loges

Voertuigen van bewustzijn 
Kurt Leland 
Kurt Leland is een nationaal spreker voor The 
Theosophical Society in America en dichter, 
musicus en componist. Hij schreef negen 
boeken over astrale projectie, leven na de dood, 
de chakra’s en de spirituele invloeden van het 
componeren, spelen van en luisteren naar 
muziek. 
Dit artikel is een bewerking van een hoofdstuk 
uit zijn boek The Multidimensional Human: 
Practices for Psychic development and Astral 
Projection.

In theosofische leringen worden de gebieden van 
bestaan hiërarchisch geordend, van lager (meer 
fysiek, dichter, of aarde-georiënteerd) tot hoger (niet 
fysiek, subtiel, gericht naar het Otherwhere1 (letterlijk 
het “Ander-waar”). Ieder van deze gebieden is te 
bereiken met behulp van een voertuig van bewustzijn 
(of energielichaam) dat specifiek is aangepast voor 
gewaarwording en interactie op dat gebied.

Hier is een lijst van de voertuigen (lichamen) en de 
gebieden waar zij thuishoren:
• het fysieke lichaam en het etherisch lichaam 

(etherisch dubbel), op het fysieke gebied
• het astrale lichaam op het astrale gebied
• het mentale en causale lichaam op het mentale 

gebied
• het buddhische (intuïtie-) lichaam op (intuïtie- of eenheids-) gebied (buddhisch 

heeft niets te maken met de boeddha of boeddhisme, maar met het sanskriet 
woord buddhi dat hoger denken of eigenschap van wijsheid betekent)

• het nirvanische (atmische of spirituele) lichaam, op het nirvanische (atmische of 
spirituele) gebied (atmisch is een theosofische term gebaseerd op het sanskriet 
woord atman, dat verwijst naar ons hele zelf of ziel)

• het monadisch lichaam, op het monadische gebied (anupadaka of paranirvanisch)2 
• het goddelijke (of logoische) lichaam, op het goddelijke (adi, logoisch of 

mahaparanirvanische) gebied3 

De theosofie heeft een aantal ontwikkelingsstadia doorgemaakt waarin de namen 
voor de energielichamen en -gebieden veranderden van lange sanskriet termen (zoals 
mahaparanirvanisch) in eenvoudige Engelse (en Nederlandse) namen (zoals intuïtie- 
of spiritueel-). In dit artikel gebruik ik de termen die in bovenstaande opsomming 

 (intuïtie-) lichaam op (intuïtie- of eenheids-) gebied (buddhisch
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staan (fysiek, etherisch, astraal, mentaal, causaal, buddhisch, nirvanisch, monadisch, 
goddelijk). De andere namen worden hier genoemd voor hen die misschien bekend 
zijn met die theosofische teksten waarin zij worden gebruikt, ook in het werk van Alice 
Bailey.

De theosofische namen voor de gebieden en energielichamen hebben een lange 
gebruiksgeschiedenis. Sommige meer dan honderd jaar en andere een paar duizend. 
Zij komen uit verschillende tradities: de oude Griekse (etherisch, astraal, monadisch), 
de hindoeïstische (boeddhisch) en de boeddhistische (nirvanisch). Verscheidene 
hebben een slechte reputatie onder eigentijdse onderzoekers van het bewustzijn.

Het woord ‘etherisch’ (Grieks voor lucht-achtig) bijvoorbeeld ruikt naar negentiende-
eeuwse seances waarin, naar men zei, verschijningen werden geconstrueerd uit 
etherische materie uitgaande van de aura van het medium. ‘Astraal’ (latijn voor 
sterren-) lijkt weinig verband te houden met niet-fysieke gebieden en lichamen. Hoewel 
Buhlmans gewaarwording van sterren in zijn tweede niet-fysieke lichaam de waarheid 
van deze naam lijkt te bevestigen, is hij de enige auteur die ik ben tegengekomen, 
die sterren met het astrale lichaam verbindt. Ik heb ze zelf in verband met mijn eigen 
astrale lichaam nooit gezien.

Toch is er een zekere logica in sommige van deze namen als we ze opvatten als 
uitdrukkingen van graden van subtiliteit. Het fysieke lichaam bestaat uit grove materie, 
het etherische uit etherische materie, het astrale uit sterren-materie en het mentale uit 
materie zo fijn als gedachten.

Zonder deze termen zou ik voor de intimiderende taak staan om nieuwe uit te 
vinden. Het is duidelijk dat spreken over lichaam 1, 2, 3, enzovoorts tot 8 snel lastig 
en onwerkbaar zou worden. Misschien is de meest belangrijke reden om aan de 
theosofische termen vast te houden dat ze ingebed zijn in een samenhangend, 
compact en bruikbaar systeem.

Volgens theosofische leringen heeft ieder energielichaam een stel gaven of 
capaciteiten, en een aantal beperkingen. Dat maakt het voor astrale onderzoekers 
mogelijk toegang te verkrijgen tot bepaalde fysieke en niet-fysieke gebieden, maar 
niet tot andere. Bewustzijn van gaven en beperkingen geeft de mogelijkheid ieder 
energielichaam op zijn beurt te beheersen. Het resultaat is dat we toegang krijgen 
tot het volgende, hogere energielichaam en gebied. Die toegang gaat gepaard met 
een enorme toename van kennis, van reisafstand, van psychische functies en van 
extatische spirituele gelukzaligheid.

Het fysieke gebied
Het fysieke gebied omvat twee lichamen: het dichte fysieke lichaam waarmee we 
ons identificeren als we wakker zijn, en het subtiele etherische lichaam. Theosofen 
zeggen dat er op ieder gebied zeven subgebieden zijn, ook op het fysieke. Het fysieke 
lichaam staat in verbinding met de lagere drie van deze gebieden en het etherisch 
lichaam met de bovenste vier.

Het etherisch lichaam kan gescheiden worden van het fysieke lichaam, maar is sterk 
beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Het kan zich niet verder dan een paar meter uit de 
buurt van het fysieke lichaam verwijderen. Het etherische lichaam is hetzelfde als wat 
Robert Monroe het tweede of onmiddellijk niet-fysieke lichaam noemt (het eerste is het 
fysieke). Dit lichaam lijkt op gelatine die uit een vorm is gehaald. Het ‘herinnert zich’ de 
menselijke vorm en is hiermee bijna identiek4.  Bij de zeldzame gelegenheden waarop 
ik zelf gezien heb dat mijn etherisch lichaam buiten mijn fysieke lichaam uitreikte om 
iets aan te raken, waren mijn armen wit en spookachtig.

Huidige boeken over astrale projectie gaan vaak voorbij aan het bestaan van het 
etherische lichaam. Het gevolg is dat veel beginnende onderzoekers die de eerste 
paar keer uit hun lichaam treden denken dat ze in het astrale lichaam zijn. Maar dan 
komen ze onverwachte en vaak frustrerende beperkingen tegen. Als ze werkelijk in 
het astrale lichaam zaten, zouden deze beperkingen niet bestaan.

Volgens Charles W. Leadbeater, een belangrijke bron van theosofische informatie 
over astrale projectie, is het etherische lichaam niet een compleet voertuig op zichzelf, 
alleen een onderdeel5.  Het andere deel is het fysieke lichaam. De twee lichamen zijn 
sterk verbonden met een koord van etherische materie6.  Dat is de reden waarom het 
etherisch lichaam zich niet verder dan een paar meter van het fysieke lichaam af kan 
bewegen.

Boeken over astrale projectie verwijzen vaak 
naar deze verbinding tussen het fysieke 
en het etherische lichaam als het zilveren 
koord. Het beeld heeft zijn oorsprong in de 
bijbel (Prediker 12: 6), waar gezegd wordt 
dat een zilveren koord bij de dood breekt 
waardoor de ziel terug kan keren naar God. 
Onderzoekers die dit koord waarnemen zien 
het niet altijd als zilver. Monroe bijvoorbeeld 
voelde dit koord meer dan dat hij het zag. 
Het was een vijf centimeter dikke kabel
bestaand uit een groot aantal peesachtige strengen netjes op elkaar gepakt maar
niet gedraaid of gespiraald. Het was verbonden met zijn niet-fysieke lichaam tussen 
de schouderbladen7. 

Sommige onderzoekers spreken zelfs van het bewegingsbereik van het (zilveren) 
koord (cord activity range): een term die voor het eerst gebruikt werd door de astrale 
onderzoeker Sylvan Muldoon8.  Als men niet ver uit de buurt van het fysieke lichaam 
kan komen, of er nu een koord zichtbaar is of niet, neemt men aan dat dat de 
bewegingsvrijheid beperkt. Of je een koord opmerkt, of als je niet buiten je slaapkamer 
kunt komen, dan zit je in het etherisch lichaam. In één van de hogere lichamen is het 
veel minder waarschijnlijk dat je een koord opmerkt. Als je dat wel doet dan is dat 
gewoonlijk meer om je eraan te herinneren dat je nog steeds met je fysieke lichaam 
verbonden bent, meer dan een teken van bewegingsbeperking.
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Het belang van het etherisch lichaam is dat het ons mogelijk maakt om te oefenen 
om uit het lichaam te treden, om ons te bewegen in een niet-fysiek lichaam en met 
niet- fysieke zintuigen de vertrouwde omgeving van onze slaapkamer waar te nemen. 
Zouden we direct naar het astrale lichaam- en gebied gaan zonder zo’n voorbereiding, 
dan zou dat overweldigend kunnen zijn.

De voornaamste waarde van het etherisch lichaam voor psychische ontwikkeling is 
dat het ons mogelijk maakt energievelden waar te nemen. Bij sommige mensen is 
deze mogelijkheid al zo actief dat zij basale informatie krijgen over andere mensen: of 
die open of gesloten voor hen zijn, of ze welkom of onwelkom zijn in een groep en of 
een plaats of persoon veilig of onveilig is. Bij andere mensen is het zo ver ontwikkeld 
dat zij aura’s van mensen kunnen zien.

Het zien van energiepunten en etherische wezens (zoals natuurgeesten) zijn meer 
gevorderde vaardigheden van het etherisch lichaam. Het zien of horen van geesten 
of het hebben van een koud en huiveringwekkend gevoel bij spookhuizen kunnen ook 
gewaarwordingen van het etherisch lichaam zijn.

Het astrale lichaam
Het astrale lichaam beweegt zich vrij op het fysieke of het astrale gebied, maar kan 
hogere gebieden niet bereiken. Dit lichaam is het gewone voertuig van bewustzijn om 
buiten het lichaam te reizen van het ene punt naar het andere in de fysieke wereld. 
Het is ook het voertuig van bewustzijn voor dromen en van de eerste fase van het 
leven na de dood, waarin wij ons aanpassen aan het feit dat we dood zijn, genezen 
van fysieke en emotionele trauma’s die ermee samenhangen en wennen aan het 
verblijf in een niet-fysieke werkelijkheid waarin gedachten zich manifesteren als een 
min of meer directe ervaring.

De theosoof Arthur E. Powell zegt, net als de meeste eigentijdse astrale onderzoekers, 
dat het astrale lichaam dezelfde vorm heeft als het fysieke lichaam. Hij zegt dat deze 
vorm het resultaat is van gewoonten van denken en gedrag, van de manier waarop 
wij voortdurend over onszelf denken. Wij reproduceren dat zelfbeeld op het astrale 
gebied waar onze gedachten onze realiteit scheppen9. 

Sommige onderzoekers, zoals William Buhlman, zien het astrale lichaam als energie 
in de vorm van een menselijk lichaam. Wij kunnen dit beeld met of zonder kleren 
oproepen. Het schijnt enorm vervormbaar te zijn. Monroe zegt dat we zelfs kunnen 
reizen door, net zoals duikers, onze handen boven ons hoofd uit te strekken en ons 
zo uit te rekken naar een locatie op het fysieke of astrale gebied, totdat we deze 
bereiken10. 

Tijdens ons leven is het astrale lichaam gewoonlijk beperkt tot dat astrale gebied wat 
ik de droomzone noem. We bezoeken de droomzone steeds als we dromen, hoewel 
de meesten van ons zich daar alleen bij lucide dromen van bewust zijn.

Dromen garanderen min of meer de toegang tot het astrale lichaam. Door meer 
aandacht aan onze dromen te besteden kunnen we iedere nacht het astrale gebied 

onderzoeken, in plaats van te rommelen met technieken om uit het fysieke lichaam te 
treden, wat ons alleen in het etherische gebied brengt.

Onze cultuur heeft echter een sterk vooroordeel tegen dromen. Als kind wordt ons 
verteld dat ze niet echt zijn. Elke paar maanden publiceren kranten, tijdschriften of het 
internet wetenschappelijke conclusies dat dromen betekenisloos zijn, het resultaat 
van willekeurige elektrische ontladingen in de hersenen. Slaapmiddelen onderdrukken 
dromen vaak en wekkers hebben de neiging hen te vernietigen.

Wij spreken niet over dromen. De meeste mensen vragen niet naar onze dromen en 
zijn er niet in geïnteresseerd. Wij zelf negeren ze. We denken dat het te moeilijk is om 
ze terug te halen als we eenmaal wakker zijn geworden en aan onze dag begonnen 
zijn. Ze lijken te bizar om serieus te nemen, het duurt te lang om ze op te schrijven. 
We weten niet hoe we ze moeten interpreteren en het proces om dat te leren lijkt 
ontmoedigend.

Het idee dat iets wat zo subjectief is als een droom inzicht zou kunnen geven in 
de objectieve realiteit die we ervaren als we wakker zijn, schijnt ongeloofwaardig. 
Toch geloven sommige psychologen, zoals Carl Jung, dat dromen een fundamentele 
(hoewel niet rationele) manier zijn om onze ervaringen in de wereld te verwerken.

Ik doe een nog radicaler voorstel: onze ogenschijnlijk subjectieve dromen kunnen 
objectieve inzichten over de aard van boven-fysieke werkelijkheden opleveren. 
Toegegeven, we moeten dan misschien wel wat subjectiviteit verwijderen om tot deze 
inzichten te komen. Onze dromen zijn vaak vol persoonlijke thema’s en symbolen, 
maar we kunnen onderscheid leren maken tussen de subjectieve of persoonlijke 
dromen, en de objectieve (op het astrale gebied). Dan beginnen we de structuur 
van het astrale gebied voorbij de droomzone waar te nemen en andere gebieden 
te onderzoeken, zoals de gebieden die samenhangen met de astrale fasen van het 
leven na de dood.

Als we ons willen wagen op hogere gebieden boven het astrale moeten we onze 
nonchalante houding over wat we gedurende de slaap meemaken, (alleen maar een 
droom), laten varen. Eigenschappen ontwikkeld door aandacht te besteden aan onze 
dromen zijn belangrijk voor het beoefenen van astrale projectie als een spirituele 
oefening.

Zoals het etherisch lichaam beperkt is tot de fysieke wereld, zo heeft het astrale 
lichaam zijn eigen beperkingen. Bij het gebruik van het astrale lichaam maken we 
vaak vergissingen bij de evaluatie van onze gewaarwordingen en ervaringen op de 
fysieke en astrale gebieden. Deze vergissingen ontstaan doordat we aannemen dat 
wat voor het fysieke lichaam geldt ook opgaat voor het astrale lichaam- en gebied. 
Met oefening kunnen we leren om ons te ontdoen van dergelijke veronderstellingen.

De belangrijkste waarde van het astrale lichaam voor de psychische ontwikkeling is 
dat het ons mogelijk maakt ons bewust te worden van telepathische, helderziende 
informatie, en van voorkennis uit dromen en (meer zeldzaam) in de waaktoestand11.  
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De belangrijkste waarde van het mentale lichaam voor psychische ontwikkeling is 
dat het ons mogelijk maakt om mensen van binnenuit te begrijpen. De mogelijkheid 
om iemands wereldbeschouwing waar te nemen is een eigenschap van het mentale 
lichaam. Het is alsof we een kamer binnenkomen en de inhoud ervan bekijken 
(iemands overtuigingen, waarden, houding, meningen enzovoorts). In het causale 
lichaam hebben we daarnaast de mogelijkheid om één te worden met alles wat we 
zien in dat wereldbeeld, zowel de kamer zelf als de inhoud ervan.

Het causale lichaam
Het causale lichaam heeft geen vorm, hoewel het naar wens een menselijke vorm kan 
aannemen. En dat doet het ook vaak bij het reizen op het astrale gebied. Als uittreders 
of mensen met een buitenlichamelijk ervaring (BLE)13 melden dat zij zichzelf zien als 
een punt van alertheid of een licht in plaats van een kopie van het fysieke lichaam, 
kan het zijn dat zij het causale lichaam als voertuig van bewustzijn gebruiken. De 
enige keer dat ik mijn causale lichaam gewaar werd zag het eruit als een kleine bal 
van plasma, een heldere bel waarin mijn gestalte gereduceerd was tot een vijfpuntige 
sterachtige vorm van purper licht14. 

Het causale lichaam is het ware Zelf, het onsterfelijke 
aspect van het menselijk bewustzijn, eindeloos groter dan 
onze persoonlijkheid in een bepaald leven. Het bevat alles 
wat we hebben geleerd in één leven, én het totaal van 
de wijsheid die we in al onze levens hebben opgedaan. 
Annie Besant, theosoof en schrijfster, zegt: Mensen 
herinneren zich hun vorige levens niet, omdat ze nog niet 
bewust zijn in het causale lichaam als voertuig15. 

Het gebruik van het causale lichaam als voertuig van 
bewustzijn maakt het ons mogelijk de akasha kroniek te 
onderzoeken. Akasha (sanskriet voor straling of ruimte) 
is een ontvankelijk medium waar alle gebeurtenissen 
van onze huidige en vorige levens zijn opgeslagen,
evenals die van de rest van de mensheid. Als we het deel van het hogere mentale 
gebied bezoeken waar de akasha kroniek is opgeslagen, kunnen we iedere 
gebeurtenis die ons ooit is overkomen in ons huidige of in vorige levens (en van ieder 
ander) terugzien, evenals wereldgebeurtenissen zoals de Italiaanse renaissance of 
de Amerikaanse burger-oorlog16. 

De belangrijkste waarde van het causale lichaam voor psychische ontwikkeling is 
dat het ons voorbij het beperkte begrijpen van ons ego voert. Het maakt het mogelijk 
ons leven objectief te overzien vanuit het perspectief van de ziel. We ontdekken 
het doel van ons leven, de plannen van de ziel voor ons leren en onze groei in het 
huidige leven, en hoe dat leven past in de volledige serie van incarnaties die we in dit 
leersysteem hebben doorgemaakt. Het causale lichaam helpt ons te herinneren wat 
we tussen die levens deden, zelfs de keuzes die leidden tot het waar en wanneer van 
de incarnatie in ons huidige leven, en ook hoe wij onze ouders uitkozen. We kunnen 
eveneens dergelijke informatie voor andere personen waarnemen.

Het geeft ons ook een astrale blik die het mogelijk maakt astrale wezens te zien, zoals 
de geesten van overledenen, terwijl we in een gewoon waakbewustzijn zijn, en dat is 
niet altijd prettig.

Het mentale lichaam
Het mentale lichaam is het voertuig van bewustzijn op het mentale gebied, maar 
alleen op de lagere vier (van de zeven) ondergebieden daarvan. Het mentale lichaam 
begint zijn menselijke vorm te verliezen, het heeft gewoonlijk een eivormig energieveld 
waarvan de grootte afhankelijk is van onze ontwikkelingsgraad.

Net als bij de fysieke en etherische lichamen op het fysieke gebied zijn er twee 
lichamen op het mentale gebied: het dichtere mentale lichaam staat in verband met 
de vier lagere ondergebieden, en het meer subtiele causale lichaam met de drie 
bovenste subgebieden van het mentale.

De belangrijkste reden om het mentale lichaam te ontwikkelen is dat het ons mogelijk 
maakt bepaalde gebieden van het leven na de dood te bezoeken. Zoals gezegd, de 
vroege stadia van ons bestaan na de dood vinden plaats op het astrale gebied, maar 
het grootste deel van ons leven na de dood gebeurt op het mentale gebied, speciaal 
op de vier lagere ondergebieden.

Theosofen beschrijven de lagere mentale deelgebieden van het 
leven na de dood als hemels. We overzien het leven dat we 
achter ons lieten, verduurzamen wat we ervan geleerd hebben 
en maken onvoltooide projecten en plannen af die onmogelijk 
schenen toen we in leven waren. Volgens Powell is de spirituele 
vitaliteit van deze hemelse wereld onbeschrijfelijk. Toch: ieder 
wezen moet door het feit dat hij hier is het hoogste spirituele 
geluk ervaren waar hij toe in staat is. Dit is een wereld waarin de 
mogelijkheid van antwoord op iemands streven alleen beperkt is 
door zijn capaciteit om te streven12. 

Mijn eigen avonturen op het mentale gebied hebben me naar een enorme bibliotheek 
van menselijke kennis gebracht en ook naar gebieden toegewijd aan de kunsten. 
Daar kunnen we in alle rollen van een roman, een toneelstuk, een opera of een film 
stappen. We kunnen het werk van uit ieder oogpunt bekijken. Het lijkt op een rit in een 
amusements- of attractiepark, maar hier is ons doel het geluk van spiritueel inzicht, in 
plaats van de spanning van fysieke opwinding.

Het gebruik van het mentale lichaam als voertuig van bewustzijn brengt ons buiten het 
bereik van de negatieve entiteiten die we soms op het astrale gebied tegenkomen. 
Als we eenmaal dit niveau hebben bereikt, hebben we toegang tot de helderste, 
meest betrouwbare gidsen en leraren om onze groei op het fysieke gebied, in ons 
droomleven en in ons onderzoek van het mentale gebied te bevorderen. Deze leraren 
maken het ons uiteindelijk mogelijk het mentale lichaam te overstijgen en het causale 
lichaam te bereiken.
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Hogere energiegebieden en - lichamen
De overige energielichamen en gebieden bestaan buiten ruimte en tijd zoals wij 
die kennen en komen minder vaak in beeld. Het buddhisch lichaam maakt het ons 
mogelijk een gevoel van eenheid met de mensheid en met andere levensvormen op 
aarde te ervaren. Het nirvanische lichaam breidt dit eenheidsgevoel uit tot alle leven 
in het fysieke en niet-fysieke universum. Het monadische lichaam maakt het ons 
mogelijk om bewuste medescheppers van dit universum en misschien van andere 
universa te worden. Het goddelijk lichaam stelt ons in directe en onmiddellijke relatie 
met de Bron van onze werkelijkheid en van ons leersysteem.

In Otherwhere beschreef ik een ontmoeting met deze bron, jaren 
voordat ik een naam had voor wat ik zag. Ik zag een enorm veld 
van licht waarvan ik nu begrijp dat het het mentale gebied was, het 
gebied dat ‘hemel’ genoemd wordt door de meeste wereldreligies, 
zoals een niet-fysieke gids mij vertelde.

Van daaruit steeg een lange serie van ronde terrassen als traptreden 
omhoog naar wat er uit zag als een verhoging in het centrum. Daar 
stond een voorwerp dat ik zon/hart noemde: het schitterde als de

zon en klopte als een hart. Iedere klop zond door het hele gebied golven van licht uit 
die op een of andere manier golven van liefde leken.

Een grotere, nog indrukwekkender gids die aanvoelde als een heilig mens, een 
heilige, een hoogontwikkelde ziel, vertelde mij: Er zijn omvangrijkere krachten 
dan die in Otherwhere! Dit wezen kun je de god van de mensheid noemen. Het 
vertegenwoordigt de essentie en hoogste verwerkelijking van wat mensen kunnen 
worden, waarheen wij ons allemaal ontwikkelen. Zolang er mensen deelnemen aan 
de cyclus van geboorte en wedergeboorte zal dit wezen zijn licht en liefde door hun 
aderen pompen.

In het goddelijk lichaam zijn we ons bewust van onze eenheid met het enorme 
bewustzijn van de bron, maar behouden aspecten van onze individualiteit, onze 
functie in dit systeem van werkelijkheid en leren. Alle andere energielichamen en 
gebieden vertegenwoordigen stappen in het proces van het bereiken van dit gevoel 
van eenheid met de bron, zonder verlies van individuele identiteit. De terrassen die 
ik op zag rijzen naar de verhoging waar zon/hart stond waren deze stappen, de 
gebieden die leiden van het mentale naar het goddelijke gebied.

Volg je gelukzaligheid
Sommige theosofen zeggen dat het nodig is om de energielichamen in volgorde te 
ontwikkelen. Als we het etherische, astrale, mentale en causale lichaam niet hebben 
ontwikkeld, hebben we waarschijnlijk niet de zintuigen die nodig zijn om dimensies 
buiten ruimte en tijd waar te nemen. We zijn dan beperkt tot gebieden dichter bij het 
ruimte-tijdcontinuüm van de fysieke realiteit, in het bijzonder de astrale gedeelten van 
het leven na de dood (wat ik de astrale na-de-doodzone noem) en de droomzone. De 
mentale, buddhische, nirvanische, monadische en goddelijke lichamen en gebieden 
zijn dan voor ons afgesloten.

De waarde van het theosofische systeem is dat het de stappen die nodig zijn om van 
het ene energielichaam en gebied naar het volgende te komen duidelijk maakt. Het 
doel van deze voortgang is om ons dichter bij het goddelijk gebied te brengen om 
eenheid met God te ervaren, terwijl we onze individuele identiteit behouden.

Het idee van eenheid met God trekt misschien sommige astrale onderzoekers, die 
het proces van uittreden uit het lichaam zien als een niet-spirituele techniek, niet 
aan. Voor hen biedt het theosofische systeem een andere prikkel: gelukzaligheid. 
De meeste mystieke ervaringen gaan gepaard met een element van geluksgevoel. 
Zoals gezegd, mystieke ervaringen komen voort uit de niet-fysieke zintuigen van onze 
energielichamen.

Als je ook maar één BLE (buitenlichamelijke ervaring) hebt gehad heb je waar-
schijnlijk een extatisch gevoel van vrijheid van het fysieke lichaam ervaren. Laten we 
aannemen dat je in je etherisch lichaam was. De volgende doorbraak komt wanneer 
je volledig lucide wordt in een droom, wat betekent dat je je astrale lichaam bereikt. 
Dat gevoel van vrijheid en gelukzaligheid zul je dan weer ervaren.

Vermenigvuldig dat gevoel van gelukzaligheid met tien en je hebt een idee hoe 
extatisch het is om het mentale lichaam te bereiken (bij mij duurt dat gevoel gewoonlijk 
twee of drie dagen). Zo gaat het verder, de ladder omhoog. Mijn ene korte ervaring 
van buddhisch bewustzijn riep een gevoel van gelukzaligheid op dat verscheidene 
weken aanhield.

Leadbeater beschrijft hoe verrassend deze voortdurende toename 
van gelukzaligheid is als we van het ene gebied naar het andere 
gaan: Bij iedere stap herhaalt de verrassing zich en geen 
gedachte vooraf kan ons erop voorbereiden, omdat het altijd veel 
overweldigender is dan wat we ons kunnen voorstellen. Leven op 
deze hogere gebieden heeft een intensiteit van gelukzaligheid waar 
geen woorden voor bestaan17. 

Toen ik het theosofische systeem herontdekte werd ik erdoor
getroffen hoe volledig het de ontwikkelingsstadia beschrijft waarvan ik geen idee had 
dat ik ze doormaakte. Toen ik ze in mijn eigen astrale projectiegeschiedenis zag, kon 
ik ze ook zien in de verslagen van Monroe en anderen die uittredingen onderzoeken.

Monroe beschrijft zijn avonturen in zijn etherisch en astrale lichamen in Journeys Out 
of the Body. Far Journeys gaat over avonturen in het mentale lichaam en Ultimate 
Journey over belevenissen in het causale lichaam.

Otherwhere18 beschrijft mijn eigen avonturen in het etherische, astrale en mentale 
lichaam. 

Het theosofische systeem voorspelt stadia voorbij degene die ik tot nu toe ervaren 
heb en vertelt me hoe ik die kan bereiken. Daardoor heb ik het ontwikkelings-
stadium van mijn causale lichaam geïdentificeerd waarin ik sinds 2001 zit19. 
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oefenpraktijk volgen, zullen veel van de bovengenoemde problemen zichzelf oplossen 
voordat we ze bemerken. Verder ontwikkelen vele psychische vermogens zich op 
natuurlijke wijze als we de energielichamen achtereenvolgens onderzoeken en leren 
beheersen. Sommige vermogens zijn bekend, zoals telepathie en helderhorendheid, 
sommige onbekend en hebben zelfs geen naam, zoals het ervaren van het bewustzijn 
van een boom.

De holistische en intuïtieve benadering van psychische vermogens die ik in dit boek 
gebruik, inclusief astrale projectie, BLE en lucide dromen, zullen je helpen om je 
energielichamen te ontwikkelen en tonen hoe je dat moet doen. Je leert hun gaven en 
beperkingen kennen en hoe omhoog te komen op de ladder naar gelukzaligheid van 
gebied naar gebied.

Door het streven naar psychische ontwikkeling en astrale projectie op te nemen en 
te integreren in het dagelijks leven, ontwikkelen we onze energielichamen hier, in de 
fysieke werkelijkheid. Dan kunnen we ze gebruiken als we klaar zijn en als we ze nodig 
hebben op het astrale vlak en daarboven. Het resultaat is een rijkere ervaring van alle 
werkelijkheden, fysiek en niet-fysiek, waar we toegang toe hebben. Zo worden we 
multidimensionale mensen.

Noten:
1 Kurt Leland, Otherwhere: A Field Guide for Astral Travelers, revised enlarged
 ed. (White Crow Books, 2018).
2 Anupadaka betekent “er is nog geen voertuig gevormd”. Zie Annie Besant,
 A Study in Consciousness: A Contribution to the Science of Psychology, 
 2e ed. (Adyar, Chennai, India, Theosophical Publishing House, 1999). 
 Paranirvanisch betekent: groot gebied voorbij het nirvanische, of een hogere
 vorm van nirvana (gelukzaligheid, verlichting, bevrijding) dan dat wat op het
 nirvanisch gebied ervaren wordt.
3 Adi betekent: “eerste of oorspronkelijk” in het sanskriet. Logoisch is een
 theosofische term, afgeleid van Logos. 
 Mahaparanirvanisch betekent: tweemaal groter gebied voorbij het nirvanische, 
 of een hogere vorm van nirvana dat ervaren wordt op het paranirvanische 
 gebied.
 Theosofen spreken ook van een illusie-lichaam (mayavi rupa), een tijdelijk
 lichaam, samengesteld uit subtiele materie, dat lijkt op de menselijke vorm, dat
 voorzien is van het waarnemingsvermogen van het mentale lichaam en dat vrij
 kan reizen in het astrale gebied zonder de beperkingen van het astrale 
 lichaam. Zij zeggen dat, hoewel we het astrale gebied via het mentale 
 lichaam kunnen waarnemen, we dan niet kunnen worden gezien door de
 bewoners van het astrale gebied. We moeten een illusie-lichaam creëren uit
 astrale materie,  willen astrale wezens ons gewaar kunnen worden en met 
 ons communiceren. We  kunnen ook een illusie-lichaam creëren als we in het
 astrale lichaam op het fysieke gebied reizen en willen dat mensen ons
 opmerken.
4 Robert Monroe, Far Journeys, 269

Sinds ik het theosofische materiaal over astrale projectie heb ontdekt, heb ik een 
enorme groei als ‘projector’ of uittreder doorgemaakt en toegang verworven tot 
psychische mogelijkheden en werkelijkheden die veel verder gaan dan waarmee 
ik vertrouwd was, of me zelfs maar kon voorstellen. De sleutel tot deze versnelde 
ontwikkeling was eenvoudig. Alles wat ik hoefde te doen was mijn perspectief van 
psychische ontwikkeling en astrale projectie veranderen: deze zien als aspecten van 
een spirituele oefening en die oefening integreren in mijn leven als geheel.

De holistische benadering
Zoals al gezegd is, huidige boeken over buitenlichamelijke ervaringen (BLE) of 
uittredingen leggen vaak de nadruk op een technische benadering van het proces 
om uit het lichaam te komen. Deze benadering werkt voor sommige mensen wel, 
voor anderen niet. De nadruk ligt op problemen die lezers tegen kunnen komen als 
ze proberen uit te treden, en op oplossingen gebaseerd op persoonlijke ervaring van 
de auteurs.

In het gunstigste geval geeft deze benadering van probleem en oplossing een stap-
voor-stap recept dat het voor veel mensen mogelijk maakt hun eerste uittreding te 
ervaren. Zulke recepten echter hebben vaak ernstige beperkingen. Het internet staat 
vol met discussiegroepen hoe je deze aanbevelingen het best kunt toepassen.

Veel deelnemers aan deze discussies zijn met succes verschillende keren uit hun 
lichaam getreden. Na wat een voorspoedige periode lijkt van astrale projectie met 
redelijk gemak en frequentie komen ze plotseling een probleem tegen waarvoor geen 
van de boeken een oplossing lijkt te bieden. Ze staan voor een muur.

Deze muur kan samenhangen met hun kennelijke blindheid in de toestand van 
uittreding, of ze kunnen niet buiten hun slaapkamer komen; ze kunnen problemen 
hebben om een uittreding langer dan een minuut of twee vol te houden, of hun 
uittredingen zijn gemengd met droombeelden die het moeilijk maken te onderscheiden 
of het werkelijk een uittredingservaring was. Zij vragen om een gids maar niemand 
verschijnt, of ze weten niet of het wezen dat verschijnt veilig en betrouwbaar is: het 
negeert hun vragen of antwoordt op onbegrijpelijke manier.

Misschien is de meest ontmoedigende ervaring van alle wel een lange, droge periode 
waarin de mogelijkheid van astrale projectie, na een voorspoedige ontwikkeling, juist 
schijnt te verdwijnen.

Deze moeilijkheden zijn bijproducten van de technische, probleemgerichte benadering 
van uittredingen. Mensen verwachten in het astrale lichaam terecht te komen, maar 
komen in het relatief beperkte etherisch lichaam, zonder te weten wat het is, waarom 
ze daar zijn of wat ze moeten doen om verder te komen.
Er is een meer holistische en intuïtieve benadering nodig, één die de energie-
lichamen opeenvolgend ontwikkelt, als stappen in het proces van dichter bij het 
goddelijke komen (of het vermeerderen van onze mogelijkheid tot het bereiken 
van gelukzaligheid). Zo’n benadering vereist dat we astrale projectie zien als een 
spirituele oefening, die diepgaand verbonden is met de rest van ons leven. Als we zo’n 
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5 Charles W. Leadbeater, The Astral Plane, rev. ed., 1933, reprint (Adyar,
 Madras, India: Theosophical Publishing House, 1984), 85.
6 Arthur E. Powell, The Etheric Double: The Health Aura, 1925, reprint
 (Wheaton, IL: Quest Books, 1969), 70.
7 Robert Monroe, Journeys Out of the Body (Garden City, NY: Doubleday, 1971), 
 175.
8 Sylvan J. Muldoon, and Hereward Carrington, The Projection of the Astral
 Body, 1929, reprint (New York, NY: Weiser, 1973), 77.
9 Arthur E. Powell, The Astral Body and Other Astral Phenomena, 1927, reprint
 (Wheaton, IL: Quest Books, 1973), 83.
10 Robert Monroe, Journeys Out of the Body, 226.
11 Sommige theosofen zeggen dat telepathische, helderziende informatie en 
 voorkennis ook via het etherisch lichaam kan komen. Maar het komt gewoonlijk 
 van het minder aan tijd en ruimte gebonden astrale lichaam, waaruit het als het 
 ware wordt gedownload in het etherisch lichaam. Hierbij gaat gewoonlijk iets 
 van de begrijpelijkheid verloren.
12 A.E. Powell, The Mental Body, 1927, reprint 2010, 173.
13 BLE is de afkorting van een buiten-het-lichaam-ervaring. BLE’ers: mensen
 die uittredingen ervaren. Engels: OBE: out of the body experience.
14 Een avontuur op 20 februari 2007.
15 Annie Besant, Man and His Bodies, 1896, reprint (Adyar, Madras, India: 
 Theosophical Publishing House, 1983), 112.
16 Theosofen vermelden dat de akashakronieken weerspiegelingen zijn van het 
 bewustzijn dat onze werkelijkheid en leersysteem creëerde. Deze herinnering 
 bestaat op een hoger gebied (waarschijnlijk het goddelijke gebied), maar men 
 kan er toegang toe krijgen op het astrale gebied. Helaas is informatie afkomstig 
 uit de akashakroniek, als we in het astrale lichaam zijn, vaak verdraaid en 
 onbetrouwbaar. Dit probleem is duidelijk minder in het mentale lichaam en 
 verdwijnt vrijwel geheel in het causale.
 Ervaring heeft mij geleerd dat als de akasha kroniek wordt gelezen in het
  astrale lichaam wij dat doen door onze begeerten en emoties heen. Als we
 lezen vanuit het mentale lichaam gebeurt dat vanuit onze vaak bevoor-
 oordeelde overtuigingen. Als er echter gelezen wordt vanuit het causale
 lichaam zien we het onbegrensde perspectief van onze ziel. We zien niet
 alleen ons eigen aandeel in gebeurtenissen uit vroegere levens, maar ook dat
 van ieder ander die ermee te maken had.
17 Charles W. Leadbeater, The Masters and the Path, 22nd abridged ed., 1983, 
 reprint (Adyar, Chennai, India: Theosophical Publishing House, 2002)
18 Kurt Leland, Otherwhere: A Field Guide for Astral Travelers, revised enlarged
 ed. (White Crow Books, 2018).
19 Deze ontwikkelingsstadia worden uitgebreid uitgelegd in de boeken van 
 Arthur E. Powell.
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Foto: Patañjali Statue In Patañjali Yog PeethFoto: Patañjali Statue In Patañjali Yog Peeth

Wat zijn de Yoga-Sūtra’s van Patañjali?

De Yoga-Sūtra’s van Patañjali zijn de 
meest gelezen en becommentarieerde 
sūtra’s. Transformatie en beheersing van 
bewustzijn staat centraal in dit magnifieke 
geschrift, gecompileerd door Mahaṛṣi 
Patañjali rond 350 na Christus. Dit is 
een bijzonder rijke sūtra, bekend van 
het achtvoudige pad. Alle yogatradities 
zijn in deze Yoga-Sūtra’s van Patañjali 
opgenomen: jñāna, bhakti, karma, en als 
geheel vormen de Yoga-Sūtra’s rāja yoga.

Vele theosofische afdelingen (wereldwijd) hebben de Yoga-Sūtra’s 
gezamenlijk bestudeerd, vaak in de vertaling van I.K. Taimni, met hulp van 
zijn uitnemende commentaar. 

Geheimen 

In zijn gezaghebbende tekst over yoga biedt Patañjali niet alleen kennis 
over de praktische beoefening, zoals meditatie, āsana’s en prāṇayāma, 
maar ook scherp inzicht in de achterliggende filosofie! Het achtvoudig pad 
vormt het bekendste deel uit de Yoga-Sūtra’s.

Wist u dat Patañjali naast de transformatieve weg van het achtvoudige 
pad een aantal directe paden naar bevrijding beschrijft? Zoals de weg van 
liefde en devotie in Īśvara-praṇidhāna en meditatie op het woord AUM. 
Maar er is meer! Want wat is precies de methode die tot samādhi leidt en 
hoe komen bijzondere vermogens (siddhi’s) daarbij tot ontwikkeling? De 
Yoga-Sūtra’s zijn doorweven met de methodes en zienswijzen rondom het 
ontwikkelen van bijzondere en latente vermogens, die we op veel plaatsen 
in deze sūtra terugvinden. 

Latente vermogens in diverse stromingen staan overigens centraal in het 
tweejarig programma op het ITC in Naarden dat juni 2019 is gestart.
 
Een ander onderbelicht deel is de finale bevrijding van de yogi. Want de 
diepe verbinding met het Absoluut Bewustzijn in de staat van samādhi is 
niet het einddoel van de Yoga-Sūtra’s. De uiteindelijke bevrijding van de 
yogi staat beschreven in deel vier, genaamd Kaivalya, dat Éénwording 
behandelt. Een prachtig deel dat diep inzicht verschaft in het proces van 
‘dharma-megha-samādhi’, de uiteindelijke bevrijding van de yogi die leidt 
tot het gevestigd zijn in zijn Ware Aard die Louter Bewustzijn is. Hoe mooi 
is dat! Dit artikel is dan ook gewijd aan de sacrale, transcendente en 
verborgen geheimen uit deze prachtige sūtra! 
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Geheim 1 & 2: Liefde, devotie en meditatie op AUM

Volgens de Yoga-Sūtra’s kan samādhi – totale absorptie in het Absolute – ervaren 
worden met het stilleggen van het denken door het beheersen en onderdrukken van 
de citta vṛtti’s (modificaties van het denken) met behulp van wilskracht. Maar op het 
pad van Īśvara-praṇidhāna onderwerpt de yogi zich vanuit devotie en liefde voor 
Īśvara (God) aan diens Wil en laat al zijn verlangens opgaan in de Goddelijke Wil. 
 
Door Īśvara-praṇidhāna – zelfovergave 
aan God door liefde – kan finale samādhi 
(Zelfrealisatie) bereikt worden. De yogi 
gaat vanuit gelukzaligheid en overgave 
op in Īśvara en het persoonlijk ego 
wordt opgeheven. Het is een weg naar 
Zelfrealisatie die op zichzelf staat en in 
de Yoga-Sūtra’s verwerkt is door Mahaṛṣi 
Patañjali. We vinden deze weg op twee 
plaatsen terug in de Yoga-Sūtra’s (die 
uit vier ‘pāda’s’ of hoofdstukken bestaat) 
namelijk in pāda I sūtra 23-26 en pāda II 
sūtra 45, die de vervolmaking (siddhi) ervan 
beschrijft.

Patañjali heeft een theïstisch element in 
deze sūtra ingevoegd door de introductie 
van Īśvara-praṇidhāna en hij ziet dit als 
een ‘weg-op-zichzelf’ naar verlichting. 
Taimni beschrijft in zijn commentaren dat 
Īśvara-praṇidhāna niet alleen kennen 
van de Wil van God is maar ook de leer 
van bhakti – de yogaweg van liefde.
Īśvara-praṇidhāna beschrijft in een notendop de hele leer van bhakti. Het bevat twee 
relevante elementen: liefde en de Goddelijke Wil! 
 
De op Īśvara-praṇidhāna aansluitende directe weg naar zelfrealisatie die Patañjali 
beschrijft in sūtra’s I.27-29 is meditatie op het heilig AUM. Īśvara (God) wordt 
aangeduid door AUM. Wie AUM kent, kent God. Want deze hele wereld is geschapen 
en wordt in stand gehouden door trilling, en AUM is het allesdoordringende geluid van 
het bewustzijn, God zelf, hier Īśvara genoemd. 
 
Daarin vinden we dan ook de beginselen van mantra yoga! In hoofdstuk één van de 
Yoga-Sūtra’s zijn overgave aan God en meditatie op AUM met elkaar verbonden. 
Dat is meteen het geheim, want door met liefde en overgave AUM te reciteren en 
je daarbij te richten op het Absoluut Bewustzijn in jezelf mét gevoel, kan je ziel zich 
verbinden en kan het Absolute ook bij jou komen. Het is de aantrekkende kracht van 
liefde en devotie die je ziel en het Absolute naar elkaar toe trekt en dat is de sleutel 
tot bevrijding via deze weg! 

Geheim 3: yama en niyama, ‘verboden’ en geboden

De eerste twee fasen van het achtvoudige pad van rāja yoga zijn verboden (yama) en 
geboden (niyama) die de levenswijze van de yogi beschrijven in ethische zin.

Yama betreft de vijf ‘geloften van zelfonthouding’:

Ahiṃsa   geweldloosheid, onschadelijkheid
Satya   waarheidsliefde
Asteya   eerlijkheid, niet stelen
Brahmāchārya  kuisheid, beheersing van de seksuele energie
Aparigraha  vrij zijn van hebzucht

Niyama betreft de vijf ‘geboden’:

Śauca   zuiverheid, reinheid
Saṃtoṣa  tevredenheid
Tapas   strenge soberheid, onthouding
Svādhyāya  zelfbeschouwing, introspectie
Īśvara-praṇidhāna overgave aan God (Īśvara)

We kunnen deze eerste twee fasen zien als een belangrijke voorbereiding, niet alleen 
voor de fasen die nog volgen op het pad, maar met name voor het ontwikkelen van de 
bijzondere vermogens, de siddhi’s. Zonder een onwankelbare ethische ondergrond 
is de persoonlijkheid niet in staat om op een verantwoordelijke manier om te gaan 
met de siddhi’s, en zou met behulp van deze grotere vermogens ook grotere schade 
kunnen aanrichten in de wereld.

In het verband van het verwerven van bijzondere vermogens is ook sūtra II.37 
interessant, over asteya, ‘niet stelen’:

Als iemand stevig gegrondvest is in waarheidlievendheid en oprechtheid, komen 
allerlei kostbare (schatten, juwelen) omhoog (voor de Yogi).

Wat hier bedoeld wordt is dat door deze discipline het intuïtief gewaarzijn van de 
yogi zodanig gecultiveerd wordt dat hij waarneemt waar zich waardevolle schatten 
bevinden. Taimni vergelijkt het met het intuïtieve weten van een wichelroedeloper die 
naar water zoekt. (p. 252)
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Geheim 4: de siddhi’s

De siddhi’s in de psychologie van de Yoga-Sūtra’s
In de Yoga-Sūtra’s wordt een mensbeeld beschreven waar de mens in de begintoestand 
minder vrij is en minder capaciteiten heeft dan in de eindtoestand. Het traject dat 
leidt van begin- tot eindtoestand wordt yoga genoemd, letterlijk ‘Éénwording’, of zelfs 
‘heelwording’. De eindtoestand wordt Kaivalya, ‘bevrijding’ genoemd. 

Je zou dus kunnen zeggen dat de begintoestand van de mens, dat wil zeggen de 
mens voordat hij het pad van yoga betreedt, wanneer hij nog niet ‘Ééngeworden’ is, 
in die zin een gefragmenteerde toestand is, een toestand waarin de mens eigenlijk 
niet optimaal functioneert. In het proces van ontwikkeling dat yoga heet, gaat de 
mens steeds beter functioneren omdat karmische belemmeringen (kleśa’s, vāsanā’s, 
saṃskāra’s) uiteindelijk worden ondervangen en opgelost. Op een natuurlijke manier 
openbaren zich dan ook nieuwe vermogens, die siddhi’s (‘verworvenheden’) worden 
genoemd. Taimni zegt dit in zijn commentaar (p. 354) eenvoudig als volgt:

Aangezien Puruṣa [geest] verheven is boven de beperkingen van Prakṛti [stof], 
moet Zijn [Puruṣa’s] perceptie eveneens uitgaan boven de begrenzingen van het 
denkvermogen en de zintuiglijke organen.

Wat zijn de siddhi’s?
In het derde deel van de Yoga-Sūtra’s wordt beschreven dat de yogi in de loop van 
zijn ontwikkeling bijzondere vermogens kan verkrijgen, de zogenaamde siddhi’s, 
letterlijk ‘verworvenheden’. De siddhi’s ontstaan volgens de Yoga-Sūtra’s vanuit 
grote verdieping van inzicht (saṃyama), en niet door oefening of het verrichten van 
bijzondere handelingen. Deze beschrijving is heel anders dan in de meer fysiek

gerichte haṭha yoga geschriften, waar vaak 
moeilijke opgaven moeten worden gedaan om 
vermogens te ontwikkelen. In die geschriften 
wordt het verwerven van de siddhi’s ook vaak 
gezien als een nastrevenswaardig doel op zich, 
of een gift van de goden voor uitverkorenen, 
terwijl de siddhi’s in de Yoga-Sūtra’s eerder 
een bijproduct zijn van de beschreven 
ontwikkeling. In III.38 wordt ook aangegeven 
dat ze de ontwikkeling kunnen belemmeren 
(upasarga) als ze worden opgeroepen 
wanneer de persoonlijkheid daarvoor nog 
niet rijp is. Ook schade aan anderen kan het 
gevolg zijn van het voortijdig oproepen van 
deze vermogens, zonder voldoende wijsheid 
te hebben ontwikkeld. (Taimni p. 357)

De acht māhasiddhi’s die vluchtig worden aangeduid in III.46 zijn de zogenaamde 
‘klassieke’ siddhi’s:

Aṇiman  zo klein worden als een atoom
Mahiman oneindig groot worden
Laghiman bijna gewichtloos worden
Gariman oneindig zwaar worden
Prāpti  vermogen overal te zijn waar je wilt
Prākāmya alle wensen vervullen
Īśaṭva  macht hebben over de natuur
Vaśitva  beheersing van de natuurkrachten

Hoe verkrijgen we deze vermogens?
In III.45 wordt beschreven dat deze mahāsiddhi’s kunnen worden verkregen door het 
mediteren (saṃyama) op de verschillende toestanden van de vijf elementen: vuur, 
lucht, aarde, water en ether.

In VI.1 staat in meer algemene zin dat de siddhi’s op verschillende manieren kunnen 
ontstaan:

1. door geboorte (aangeboren)
2. door ‘verdovende middelen’
3. met behulp van mantras
4. door harde strenge leefwijze of onthouding, en/of
5. in samādhi

De siddhi’s worden in de Yoga-Sūtra’s beschreven in pāda III, sūtras 16-51. Er worden 
in totaal 32 verschillende siddhi’s beschreven. Ze zijn verdeeld in twee groepen, van 
20 en van 12, waarvan sommige westerse commentatoren beweren dat de eerste 
groep lagere, en de tweede groep hogere siddhi’s zouden zijn. Ze worden alle 
verkregen door het verrichten van saṃyama op bepaalde objecten, en komen voort 
uit dieper inzicht in de wetmatigheden van de natuur.

Enkele voorbeelden van de siddhi’s genoemd in pāda III:

16. kennis van het verleden en de toekomst
17. begrip van de betekenis van de geluiden van welk levend wezen dan ook
18. kennis van de vorige geboorte
19. kennis omtrent het bewustzijn van anderen
…
24. versterking van vriendelijkheid, mededogen, enzovoort
25. sterkte van een olifant en dergelijke
26. kennis van het kleine, verborgene, of veraf gelegene
...
40. de kunst van levitatie
...
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Siddhi’s in de theosofische beweging
In de moderne theosofische beweging vinden we een bont palet van verschillende 
siddhi’s. H.P. Blavatsky, medeoprichtster van de Theosophical Society, had al vanaf 
jonge leeftijd bijzondere vermogens. De theosofische Mahātma’s projecteerden 
begoochelingslichamen en lieten brieven uit het niets verschijnen (‘precipiteren’) 
C.W. Leadbeater schreef over de chakra’s en zijn onderzoek op de verschillende 
gebieden van bestaan, en Geoffrey Hodson onderzocht onder andere de patronen op 
hogere gebieden die onder invloed van muziek ontstaan.

A. Besant en C.W. Leadbeater onderzochten gezamenlijk de atomen van verschil-
lende scheikundige elementen. Daarbij beschreven ze ook elementen die tot dan toe 
nog onontdekt waren (occulte scheikunde). Binnen het atoom zagen ze een serie 
kleinere deeltjes waarvan nu kan worden gezegd dat het quarks moeten zijn geweest. 

Stephen M. Phillips geeft in zijn boeken aan, dat hun onderzoek een bewijs geeft 
van het bestaan van een yogische siddhi, namelijk aṇiman (‘zo klein worden als een 
atoom’). In het werk Occulte Scheikunde wordt kort beschreven hoe ze dit vermogen 
toepasten.

Wetenschappelijk onderzoek

Tegenwoordig zouden we de siddhi’s wetenschappelijk omschrijven als ‘paranormale 
verschijnselen’. In zijn boek Supernormal uit 2013 verdeelt Dean Radin 25 van de 
Yoga-Sūtra-siddhi’s in drie groepen (p. 109):

1. uitzonderlijke controle van de geest over het lichaam (6 siddhi’s)
2. helderziendheid: kennisvergaring niet gelimiteerd door de gewone beperkingen 

van tijd en ruimte, en zonder het gebruik van de gewone zintuigen (15 siddhi’s)
3. psychokinese: beïnvloeding van materie door middel van de geest (4 siddhi’s)

Deze worden in verschillende takken van wetenschap onderzocht en er zijn ook 
boeiende resultaten te melden bij sommige van deze vermogens. Anderzijds rust er 
nog steeds een taboe op het serieus nemen van dergelijke vermogens, dat voor het 
onderzoek belemmerend werkt (Radin p. 129).

Geheim 5: finale bevrijding van de yogi

Het vierde en laatste pāda van de Yoga-Sūtra’s is Kaivalya en betekent Éénwording. 
Kaivalya beschrijft de finale bevrijding van de yogi, want samādhi uit het achtvoudige 
pad resulteert op zichzelf nog niet in bevrijding, omdat het steeds tijdelijk is en 
onderbroken wordt. Ook de vergevorderde yogi kent nog steeds subtiele gehechtheden 
en gedachten die voortdurend weer opkomen en overwonnen moeten worden! 
 
De 34 aforismen van deze laatste pāda gaan over het loskomen van de vele indrukken 
die achtergelaten zijn door onze eindeloze cycli van geboorte, en de reden achter de 
noodzaak om dergelijke indrukken te wissen. 
 
Pāda IV maakt duidelijk dat alle voorbereidende stappen van het achtvoudig pad 
hier tot een transcendente culminatie komen. Viveka – onderscheidingsvermogen en 
vairagya – ongehechtheid – zijn de twee wapens van de yogi in het eerste en ook in 
dit laatste stadium op het steile pad van de yogi naar bevrijding! 

De yogi moet telkens opnieuw het besef van de Realiteit door viveka proberen te 
verkrijgen zodat hij dit besef zonder onderbreking kan behouden. Tegelijkertijd moet 
de yogi vairagya zodanig intensiveren dat hij dharma-megha-samādhi binnen kan 
gaan. De techniek van dharma-megha-samādhi wordt in sūtra IV.29 uiteengezet. 

En wanneer alle subtiele gedachten en gehechtheden zijn opgegeven en overwonnen, 
dan ontstaat de uiteindelijke vernietiging van de illusie van het afgescheiden leven en 
kan de yogi permanent in de eenheid met bewustzijn verblijven! De onbeschrijfelijke 
aard van deze Werkelijkheid wordt in de laatste sūtra’s weergegeven.
 
Uiteindelijk leidt yoga tot een mystieke innerlijke ervaring en opgaan van de yogi in 
vreugde die niet persoonlijk is, maar Sat-Cit-Ānanda, het Bestaan-Zijn-Gelukzaligheid 
of Louter Bewustzijn zelf (zie sūtra IV.34). Het is dus niet alleen maar een exercitie 
van ‘niet-denken’!
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Over de schrijvers:

José van der Loop is lid van de TVN. Al meer dan vijftien jaar verdiept 
zij zich in Indiase geschriften, zoals de Yoga-Sūtra’s van Patañjali. 
Voor haar gaat het in het leven om liefde, inzicht en persoonlijke 
transformatie. Dat brengt ze met een diep gevoelde bevlogenheid 
en enthousiasme in de vorm van lezingen en workshops. 

Ingmar de Boer is sinds 1989 lid van de TVN. De afgelopen twintig 
jaar heeft onder andere het Tibetaans boeddhisme in relatie tot het 
werk van H.P. Blavatsky zijn belangstelling gehad. Hij publiceert 
met enige regelmaat artikelen en geeft lezingen. Zijn studie van 
het Sanskriet is van nut bij het bestuderen van hindoeïstische en 
boeddhistische wijsheidsgeschriften, waaronder de Yoga-Sūtra’s. 
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Geoffrey Hodson
Man’s Supersensory and Spiritual Powers
The Theosophical Publishing House, Adyar, 
193 bladzijden, softcover, 7th reprint 2005
ISBN: 8170593220  - Prijs € 8,00

De mens bezit ongetwijfeld, hoe rudimentair misschien ook, bepaalde boven-zintuiglijke  
krachten. Hun ontplooiing kan worden versneld door Raja Yoga. Dit boek is een 
handleiding voor het menselijk leven en het ontwikkelen van het karakter dat nodig is voor 
een dergelijke ontplooiing. Het is echter niet de ontwikkeling van psychische vermogens 
die het allerhoogste doel van de mens is, maar ‘zelfrealisatie’. Psychische vermogens 
zijn slechts bijproducten van het spirituele proces van het zoeken naar ‘realisatie’, en zijn 
geen doel op zich. . .

Charles W. Leadbeater
The Hidden Side of Things
A classic work of clairvoyant investigation
The Theosophical Publishing House, Adyar, 
560 bladzijden, softcover, 3rd edition, 2nd reprint 2012
ISBN: 9788170593386  - Prijs € 17,50

Leadbeater beschrijft in dit boek allerlei zaken die voor de normale mens onzichtbaar en 
onkenbaar zijn, maar gaat uiteindelijk in op de vraag “Waarom is er zoveel chaos in deze 
wereld?” Dit boek kan de lezer helpen de invloed te begrijpen die gedachten en acties 
hebben op de manier waarop we ons verhouden tot ons innerlijke zelf, tot menselijke en 
niet-menselijke wezens en tot het universum. Op een stimulerende manier beschrijft de 
auteur hoe we invloed hebben op, en beïnvloed worden door onze omgeving. Daardoor 
kunnen we de effecten beter begrijpen van alles wat we zijn en doen, en van al onze 
relaties, zodat we beter in staat zijn om onze gedachten en acties zodanig te reguleren 
dat ze bijdragen aan vrede en harmonie in de wereld.

Dr. Arthur Ellison 
Science, Consciousness and the Paranormal
Blavatsky Lecture 1998 - Theosophical Books Limited 
34 bladzijden, A5, softcover, 7th reprint 2005
Prijs € 3,25

In deze lezing bespreekt professor Ellison zijn benadering van het theosofische 
beschrijvende model van het universum op al zijn niveaus en bekijkt hij de manier 
waarop leden kennelijk de bedoeling hadden om dit model te benaderen zoals 
aangegeven door de drie doeleinden. Hij bespreekt het werk van de Science Group 
en trekt mogelijke lessen uit de daaropvolgende ondergang van deze Engelse groep. 
Hij benadrukt het belang van praktisch onderzoek naar het derde doeleinde en naar  
veranderde staten van bewustzijn. Ten slotte wordt kort ingegaan op de activiteiten 
van anderen, die het baanbrekende onderzoek op het gebied van het derde doeleinde 
hebben opgestart na de Science Group.
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B e s t u u r s t a f e l B e s t u u r s t a f e l
weg die leidt naar dat pad. Wat je eerst op de weg moet ontwikkelen is ethiek, 
en je moet je ondeugden aanpakken. Vandaar dat veel verzen beginnen met het 
woord Alvorens … Die deugden vind je in de zeven paramita’s, zoals Blavatsky 
die opvoert in De Stem van de Stilte in de verzen 206 tot en met 214. Ook wees 
Martin op overeenkomsten met De Yoga Sutra’s van Patañjali, de begrippen 
yama en niyama zie verzen 69 tot en met 76 van De Stem van de Stilte. Martin 
legde ook verbanden met teksten uit andere werken van Blavatsky, met De 
Mahatma Brieven, Plato en, heel verassend, Het Egyptische Dodenboek. Als je 
deugden nastreeft herken je pas echt de ondeugden in jezelf. Het Egyptische 
Dodenboek spreekt van tweeënveertig ondeugden: ga d’r maar aan staan!

Van 27 juni tot 2 juli kwam de General Council (voorzitters van alle landelijke 
afdelingen van de TS) weer op het ITC bijeen, met ook enkele genodigden. 
Het ITC in Naarden is, met Adyar en Manor House in Sydney, één van de drie 
internationale spirituele centra van de TS. Doel van de jaarlijkse bijeenkomsten 
zijn de Strategic Planning sessies, waarin ideeën worden aangedragen en 
plannen worden gemaakt om het werk van de TS relevanter te maken voor de 
toekomst.

Van 2 tot 4 juli had de boekhandel van de TVN in de Tolstraat Amsterdam 
een boekentafel op de 7e conferentie van ESSWE (European Society for the 
Study of Western Esotericism), dit jaar in Amsterdam aan de Universiteit van 
Amsterdam. Het thema was Andere bewustzijnstoestanden, wat goed aansluit 
op onze plannen over het derde doeleinde. 

Voor zover bij het druk-klaar maken van dit blad bekend, kunt u de programma’s 
van loges en centra bekijken op het uitneembare witte middenblad. Bezoek 
de websites via http://www.theosofi e.nl/bijeenkomsten/loges/. We lichten 
hier alvast enkele activiteiten uit, zoals in Amsterdam Mediteren met de 
stiltegroep, op zondagavond om de twee weken (zie de facebookpagina van 
Stiltegroep Amsterdam). Bij Loge Amsterdam start een serie lezingen over 
Krishnamurti: The Book of Life met Javier  Gómez Rodriguez, zie bladzijde 
74 van de juni Theosofi a, en http://amsterdam.theosofi e.nl voor data en tijden. 

Dan natuurlijk graag uw aandacht voor de TVN najaarsdag op 9 
november 2019 op het ITC in Naarden, de eerste van een reeks 
over Latente vermogens in de mens. Het thema van de najaarsdag 
is Religieuze en mystieke ervaringen. 
Zie hiervoor het programmaboekje dat bij dit blad is ingevoegd, en 
op http://www.itc-naarden.org/blog/?page_id=400 

Wim Leys, voorzitter

Van de bestuurstafel – september 2019 

Op 1 en 2 juni 2019 gaf Kurt Leland, de opmaat voor het tweejarige programma 
Latente vermogens van de mens. Het was een zeer geslaagd weekend. 
Zaterdagmiddag 1 juni gaf hij een presentatie voor de leden die al bijeen waren 
om de Algemene Ledenvergadering van de TVN bij te wonen. Zijn lezing had 
de titel Clairvoyance without tears or fears – The three objects as a Spiritual 
Practice. Ofschoon sommigen eerst wat sceptisch waren, zorgde de rustige en 
voortreffelijk gepresenteerde en inhoudelijk zeer heldere uiteenzetting van Kurt 
ervoor dat na afl oop iedereen echt blij was dit te hebben mogen meemaken. 
Wij kregen uitgelegd dat eerst begrepen moet worden dat in de niet-fysieke 
werkelijkheid alles bestaat uit energie, informatie en bewustzijn. Vervolgens 
moeten we aan het werk gaan door oefening, studie en ervaringen op te 
doen. Dit alles verbond Kurt op geniale wijze met de drie doeleinden. Eigenlijk 
presenteerde hij en passant een nieuwe manier om naar de drie doeleinden 
te kijken en ze te hanteren. Het was of er ineens een helder licht op viel, maar 
het duizelde ons. Gelukkig zei Kurt dat hij hierover een artikel zou schrijven, 
voor Quest Magazine en/of The Theosophist. In deze Theosofi a kunt u al een 
vertaald hoofdstuk uit zijn boek The Multidimensional Human lezen.

Op 2 juni was de hele dag voor Kurt beschikbaar en de zaal zat vol, ook met 
veel niet-leden die aangetrokken waren door het onderwerp Sacred Places. 
Dat zijn plekken op aarde, in de natuur of door mensenhand gemaakt, die 
gewaarwordingen opwekken van ontzag, schoonheid, eerbied en vrede. Ze 
functioneren als energiegeleiders, toegangspoorten naar andere gebieden, 
communicatienetwerken. Ze geleiden gevoelens van zegening en dankbaarheid 
tussen de fysieke en niet-fysieke wereld. Je treft ze aan in drie soorten: 
bestaande natuurlijke krachtpunten, organisch gegroeide ecosystemen, en op 
door mensenhand ontwikkelde plekken, bijvoorbeeld kathedralen, piramides, 
plekken als Stonehenge. In alle Sacred Places treft men deva’s aan: engelen, 
natuurgeesten en elementenwezens. In de middag deden we onder leiding 
van Kurt de ceremonie Angels of the four corners. Dat zijn in het oosten, de 
bron: kracht en schoonheid; in het westen, het Zelf: waarheid en liefde. In het 
noorden, identiteit (involutie), in het zuiden eenheid, (evolutie), en in het midden 
de Subtle Alignment Deva. Met deze ceremonie kun je zelf ruimtes heiligen, 
of het nu je eigen slaapkamer is, je werkplek op kantoor, of een ruimte voor 
groepsbijeenkomsten. Alles is op video opgenomen en zal op termijn via het 
Internationaal Theosofi sch Centrum op you tube beschikbaar komen.
 
Van 21 tot 25 juni werd ons jaarlijkse internationale seminar gehouden op het ITC 
in Naarden, in de Besant Hall. Voor de derde maal hadden wij Martin Leiderman 
als gast. Hij sprak over The Voice of the Silence – an Insight into the Mystery 
and Purpose of our Life. De nadruk lag op het idee van het pad, en er is een 
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Theosofi sche boekhandel 
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Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam 
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofi e.nl
Website: www.theosofi e.nl
Facebook:
Theosofi sche Vereniging
in Nederland  
Open:
woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur

Hoofdbestuur
Wim Leys (voorzitter) 
06 3374 0008
Guido Lamot (vicevoorzitter)
Simone Chandler (secretaris)
Frans Meijer (penningmeester)
Margreet Meek-Mennega (lid)

Lidmaatschap
Contributie € 72,-  
(incl. Theosofi a) 
gezinsleden € 36,- 
(zonder Theosofi a) 

Aanmeldingsformulieren 
zijn bij het secretariaat 
verkrijgbaar of via de 
website. 

Betalingen 
t.n.v. Theosofi sche Vereniging 
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ING - IBAN: 
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BIC: INGBNL2A

Internationaal
Theosofi sch Centrum
Valkeveenselaan 19
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035 694 5121 
E-mail:
info@itc-naarden.org 
Website: 
www.itc-naarden.org

België
Geuzenplein 8
B-1000 Brussel
Sabine Van Osta (voorzitter)
0032 486 631 997 
E-mail: 
president@ts-belgium.be

Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek

Marian van der Pijl, M.Rossaartpad 8, 3813 CV Amersfoort
E-mail: amersfoort@theosofi e.nl - 033 480 5653
Mw. M. Polman - E-mail: logeamsterdamtvn@xs4all.nl
020 420 3030 - Website: amsterdam.theosofi e.nl
Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - E-mail: apeldoorn@theosofi e.nl 
055 522 1983 - Website: apeldoorn.theosofi e.nl
Bijeenkomsten: Boeksalon boven Boekhandel Hijman Ongerijmd, 
Grote Oord 15, 6811 GA Arnhem 
zij-ingang avonden: Varkensstraat 24, 6811 GA Arnhem
Contact: Ineke Vrolijk - E-mail: inekevrolijk@hetnet.nl
026 351 5355 - Website: www.theosofi einarnhem.wordpress.com
Mw. B. Kicken, Achterweg 23, 7874 TM Odoornerveen
E-mail: assen@theosofi e.nl - 0591 785332 of 06 2847 9127
Website: www.theosofi e-assen.blogspot.nl
Bijeenkomsten: Laan van Meerdervoort 1A - 2517 AA Den Haag
Contact: Jaap Trouw - E-mail: tvndenhaag@gmail.com 
070 397 5071 - Website: www.theosofi edenhaag.nl
Dhr. G.J.E.M. van den Boorn, Vier Gemalen 8, 
5294 NE Gemonde - E-mail: gboorn@gmail.com - 073 551 0311
Marjan Snakenborg, Kerkeweg 32, 9917 PJ  Wirdum, 
E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com - 0596 203476
Website: www.loge-groningen.blogspot.nl
Bijeenkomsten: Rijksstraatweg 628 - 2026 RH  Haarlem
Contact: Dhr. A Robinson - E-mail: arthurrbsn30@gmail.com
023 532 3193 - Website: haarlem.theosofi e.nl
Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85
8471 WC  Wolvega,  0561 614 067
Klaartje ten Berge, E-mail: naarden@theosofi e.nl  
035 698 1811
Bijeenkomsten: Hatertseveldweg 284 - 6532 XX Nijmegen
Contact: Annette Leenders-Siebers - E-mail: nijmegen@theosofi e.nl
024 377 2951 - Website: www.theosofi enijmegen.wordpress.com
Bijeenkomsten: Provenierssingel 41, 3033 EG Rotterdam
Contact: Piet Peters - E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl
078 6130 003
Bijeenkomsten: Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
Contact: Marijke Ahsmann - E-mail: secretarislogeutrecht@gmail.com
06 3636 4873 - Website: utrecht.theosofi e.nl
Saskia Campert, Vrijheidslaan 10, 4484 RE Kortgene
E-mail: zeeland@theosofi e.nl  - 0113 854243
Website: zeeland.theosofi e.nl
Bijeenkomsten: Enkstraat 44 - 8012 TX Zwolle
Contact: Mw. C. Kerssen - E-mail: c.kerssen@online.nl 
06 4146 9767

Amersfoort (l,b): 

Amsterdam (l,b): 

Apeldoorn (c): 

Arnhem (l,b):

Assen (c):

Den Haag (l,b): 

Eindhoven (c): 

Groningen (l,b): 

Haarlem (c):

Leeuwarden (c,b): 

Naarden (l,b): 

Nijmegen (c):

Rotterdam (l,b): 

Utrecht (l,b):

Zeeland (c,b): 

Zwolle (l,b): 

Bijeenkomsten: Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen 
E-mail: loge.antwerpen@ts-belgium.be - 0032 476 879 968
Website: www.logewittelotus.be
E-mail: loge.witte.lotus@ts-belgium.be & info@logewittelotus.be
0032 486 631 997 & 0032 476 879 968
E-mail: loge.open.paradigma@ts-belgium.be
Bijeenkomsten: Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
E-mail: info@ts-belgium.be
Bijeenkomsten: 
Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68, B-9030 Mariakerke
E-mail: tak.vrede@ts-belgium.be  - Website: theosofiegent.be

Adressen België:
Antwerpen
Loge Antwerpen (l,b):
Witte Lotus (l,b):

Open Paradigma (l,b):
Brussel (l,b):

Gent
Tak Vrede (l):

Adressen Theosofi sche Vereniging The Theosophical Society (Adyar)
The Theosophical Society (TS) is op 17 november 1875 te New York

opgericht door H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. De TS heeft haar 
internationale hoofdkwartier te Adyar, Chennai, India, en is actief in zestig landen;
de Theosofi sche Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.

Om verwarring met andere theosofi sche groepen te voorkomen wordt in Theosofi a 
achter de offi ciële naam ‘The Theosophical Society’ tussen haakjes ‘(Adyar)’ vermeld.

The Theosophical Society (Adyar) bestaat uit studenten die bij iedere religie
aangesloten kunnen zijn, of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen

dat ze de drie doeleinden van de vereniging onderschrijven (zie achterkant omslag), 
dat ze religieuze tegenstellingen willen oplossen,

dat ze mensen van goede wil bijeen willen brengen ongeacht hun religieuze
overtuiging, dat zij religieuze waarheden willen bestuderen en de resultaten

van die studie met anderen willen delen.
Zij zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, 

maar door het gezamenlijk zoeken en streven naar waarheid. 
Zij zijn van mening dat waarheid gevonden kan worden door studie, door refl ectie,

door zuiverheid van leven en door toegewijd te zijn aan hoge idealen. 

Zij zien waarheid als dat wat de moeite waard is om naar te streven,
niet als een dogma dat wordt opgelegd door een autoriteit.
Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn

van individuele studie of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan,
en gebaseerd zou moeten zijn op kennis, niet op aanname. 

Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die intolerant zijn,
niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun plicht beschouwen. 

Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 
Zij zien elke religie als een uitdrukking van de goddelijke wijsheid. 

Zij geven er de voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te
veroordelen, om goddelijke wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen

ertoe te bekeren. Zoals waarheid het doel is, is vrede het wachtwoord. 

Theosofi e is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.

Theosofi e biedt een fi losofi e die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de 
evolutie geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. 

Zij geeft de dood haar juiste plek, als een steeds terugkerende gebeurtenis die 
de poort opent naar een voller en stralender bestaan in een leven dat geen einde 

heeft. Theosofi e geeft de wereld de wetenschap van de geest terug, 
door de mens te leren de geest te zien als zijn werkelijk zelf,

en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan.
Theosofi e verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen

betekenis te ontsluieren en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen
aan te tonen, zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de TS bestuderen deze waarheden, en theosofen trachten ernaar te leven.
Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn,

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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Wilt u deze Theosofi a digitaal bekijken ?
scan de QR code hiernaast
of ga naar 
www.theosofi e.nl/tijdschrift-t/editie-2019/septemberT
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Foto: Deelnemers seminar Martin Leiderman juni 2019Foto: Deelnemers seminar Martin Leiderman juni 2019

De missie van de Theosophical Society (Adyar) is:

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.

De doeleinden: 

Het vormen van een kern van de universele 
broederschap der mensheid zonder onderscheid 
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

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

Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en
van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.


