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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
14.15 uur  Dr. Mona Irrmischer: Wetenschappelijke effecten van meditatie.

Meditatie is altijd een centraal onderdeel geweest van spirituele 
tradities. Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van 
meditatie op lichaam en hersenen. Wat voor veranderingen 
vinden er plaats, en wat voor invloed heeft het op ons welzijn en 
geestelijke gezondheid?

15.20 uur Theepauze

15.50 uur Dr. Laurie Faro: Nieuwe rituelen en rouw; de deelname van
kinderen aan uitvaartrituelen. Uitvaartrituelen behoren tot de ‘rites 
de passage’. Ze werken door op het proces van rouwverwerking 
dat nabestaanden doormaken na de dood van een dierbare. 
Welke rituelen kunnen in familieverband worden uitgevoerd en 
hoe helpen ze kinderen in hun proces van rouwverwerking?

17.00 uur  Sluiting, zo mogelijk met een korte forumdiscussie

Als bijlage bij de vorige Theosofia, september 
2019, heeft u de folder Latente vermogens in de 
mens ontvangen. Hierin staan de programma’s 
tot en met 9 mei 2020. 
Heeft u deze folder niet, dan kunt u hem 
opvragen bij info@theosofie.nl en krijgt u hem 
toegestuurd.

Ter afsluiting het volgende citaat uit Selected 
Studies in the Secret Doctrine van S. Lancri: 
Theosofie, of goddelijke wijsheid, is een ver-
borgen kennis. Zij is tevens de kennis van 
het verborgene. Haar onderzoeksveld is het 
onzichtbare. 

Wim Leys, voorzitter

Van de bestuurstafel – december 2019 

Op 9 november 2019 was de najaarsdag van de Theosofische Vereniging in 
Nederland (TVN) en het Internationaal Theosofische Centrum (ITC), zoals 
gebruikelijk in de Besant Hall in Naarden. In het thema Latente vermogens in 
de mens handelde deze over Religieuze en mystieke ervaringen, met boeiende 
lezingen van Hein van Dongen, David Nieuwejaers, Ingmar de Boer en Arjan 
Lelievelt. Zo leerden wij respectievelijk veel over William James, Johannes van 
het Kruis, siddhi’s (de bijzondere vermogens uit de Indiase tradities) en over de 
quakers. De video-opnamen  zullen binnenkort op YouTube te zien zijn, op de 
kanalen van de TVN en het ITC. 

In 2020 zijn twee voorjaarsdagen zijn, namelijk op de zaterdagen 15 februari en 
9 mei 2020. 

Hieronder de dagindeling van de voorjaarsdag op 15 februari: Rituelen en 
genezing.

10.00 uur  Welkom en koffie

10.30 uur  Opening

10.35 uur  Dr. Ir. Gert Jan van der Steen: Wat gebeurt er bij ceremoniën,
rituelen en inwijdingen? De kracht van het gebed. Rituelen 
worden gezien als verbindend en troostend. Esoterisch bezien 
worden lagen van werkelijkheid verbonden waardoor helende 
energie kan doorstromen.

11.40 uur Koffiepauze

12.10 uur  Jan Taal: De helende kracht van imaginatie. Verbeelden is als
ademen – we doen het voortdurend. Imaginatie is de bewuste 
variant ervan. Het brengt ons in contact met de dimensie die 
voorafgaat aan tijd en ruimte, met het Grotere Zelf. Dat is het 
innerlijke gebied waar de subtiele energieën die ons leven 
bepalen zich bevinden.

13.15 uur  Lunchpauze: voor soep wordt gezorgd, neem zelf je lunch-
pakket mee.


