
Het Programma  
 
Landelijk is het jaarthema: de 3e doelstelling. Die 
vindt u op de achterkant van deze folder. Dit 
thema wordt op de eerste bijeenkomst ingeleid 
door Alice Bouwland 
 
In principe zijn alle 4e dinsdagen van de maand 
gewijd aan het bestuderen van teksten uit het 
boek “ Het Goddelijk Plan; menswording en 
evolutie”, door G.A. Barborka. Vanwege de komst 
van gastspreker Ineke Vrolijk is het rooster in het 
begin van het jaar anders en zullen er in oktober 
2 studie avonden zijn. Dit boek, Het Goddelijk 
Plan, maakt het mogelijk om op wat eenvoudiger 
wijze de Geheime Leer (G.L). van H.P. Blavatsky 
te bestuderen. Het bevat korte hoofdstukjes met 
kernthema’s inclusief citaten uit de Geheime leer 
die worden toegelicht en voorzien van de plaats 
waar zij in de G.L voorkomen, zowel in die van de 
Fricke vertaling van 1888 als die van Terwiel uit 
1907. Ook worden de Sanskriet woorden duidelijk 
uitgelegd.  
Het eerste deel van het jaar zullen wij ons bezig 
houden met: De Zevenvoudige Wet. Hoofdstuk VI 
uit het boek van Barborka.     Wij zullen 
verschillende aspecten van deze zevenvoudige 
wet gaan verkennen.  De laatste drie 
studieavonden beginnen we met inspirerende 
onderwerpen uit hoofdstuk VII: De leer van de 
Sferen.  
 
Theosofie kent geen vaste leerstellingen of 
dogma’s, maar wel diepzinnige concepten ter 
overweging. Barborka heeft vooral die 
onderwerpen geselecteerd  die van invloed zijn 
op het spirituele leven. Deze denkbeelden zijn in 
korte  hoofdstukken beschreven.  
Het doel van ‘Het Goddelijk Plan, menswording 
en evolutie’ is niet de onderwerpen diepgravend 
te behandelen, maar het boek nodigt uit tot 
verdere studie en verdieping. Onderlinge reflectie 
en gedachtenontwikkeling is zeker een doel van 
deze studiebijeenkomsten,  maar vooral om 
daardoor dichter bij het intuïtieve gebied te 

komen. Theosofie heeft namelijk betrekking op 
bewustzijnsniveaus die in feite niet in woorden te 
vangen zijn en niet door het verstand bevat 
kunnen worden. Woorden zijn dan als symbolen. 
Zij verwijzen naar de diepere betekenis. 
De studerende heeft zijn intuïtie nodig om na een 
proces van studie, overdenking en meditatie, zelf 
de eenheid van leven te doorgronden als een  
levende innerlijke ervaring 
 
Tijdens de bijeenkomsten op de 2e dinsdag avond 
van de maand  verzorgen diverse groepsleden 
inleidingen met een spiritueel karakter en geënt 
op Theosofie. 
 
 
 
 
10 september 2019 
Opening van het werkjaar.  
Inleiding jaarthema 3e doelstelling van de TS. 
 Alice Bouwland 
 
24 september 
Meditatie diagram van H. P Blavatsky. 
Ineke Vrolijk  
 
8 oktober  Studie Barborka: De zevenvoudige 
wet. Pag.117-238 
 
22 oktober  
Studie Barborka: Lokas en Talas. Pag 239-249      
  
12 november 
Godsbeelden. Zonnelogos en Planetaire Logos.  
Alice Bouwland 
 
26  november 
Studie Barborka: De zeven beginselen. 
Pag 250-264 
 
10 december 
Lichtfeest ceremonie, Vredesritueel, Verbindende 
maaltijd. 
 

14 januari   2020 
Christus keert terug.  
Tineke Overbeek  
 
28  januari  
Studie Barborka : Linga Sharira. 
Pag. 264-274 
 
11 februari 
Plato. Richard van der Veen 
 
25 februari 
Studie Barborka.:De leer van de sferen. 
Pag 277-292 
 
10 maart 
De weg van het Midden. Harry Nijhof 
 
24 maart 
Studie Barborka: De Caduceus. Pag. 292-307 
 
14 april 
Theosofie en kunst. Ineke Kerssen   
 
28 april 
Studie Barborka: De leer van het universele 
Zonnestelsel. Pag 307-318 
 
12 mei   
Witte Lotus dag. Sluiting van het  
werkjaar  met stukjes uit: De Stem van de Stilte, 
Licht van Azië en de Bhagavad Gita. 
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