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“Een onstuitbaar verlangen”

In 2018 geeft Joan op verzoek van haar studenten en cursisten een boek met 
bovenstaande titel uit. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk biedt zij daarin 
inzicht in het diepe verlangen van de ziel om ons tot verdere evolutie te bewegen en 
ons steeds weer met anderen te verbinden. Theosofi sche begrippen als onze relatie 
met de kosmos, het bestaan van een hoger plan, relationeel karma, mannelijke/
vrouwelijke energieën en liefde in alle aspecten worden in het boek verder uitgediept.

Joan benadrukt dat we ons niet mogen beperken tot het lezen van boeken of 
artikelen, maar dat verinnerlijking van de stof essentieel is. Er zijn altijd twee poten 
nodig: een cognitief begrip (via het denken) en een intuïtief begrip. Daarom kan zij 
nieuwelingen in de groepen, die soms zeggen de stof niet te kunnen onthouden, 
gerust stellen. Het gaat er niet om moeilijke woorden of teksten te leren, maar om 
het innerlijk te gaan doorvoelen. Dit innerlijk doorvoelen komt uiteindelijk vanzelf 
stap voor stap.

Het tijdschrift Theosofi a

Wie zelf een boek schrijft, kijkt ongetwijfeld met 
belangstelling naar Theosofi a. En ja, Joan leest 
het tijdschrift met veel interesse en waardeert het 
vele werk dat door de vrijwilligers wordt verzet. 
Diepgaande artikelen uit de eerste jaren na de 
eeuwwisseling gebruikt zij nog wel eens bij de 
voorbereiding van een groepssessie. Het tijdschrift 
is met zijn tijd meegegaan en dat geldt zeker voor 
de artikelen van Tim Boyd. 

Joan oppert het idee om ‘eigen’ theosofen wat 
meer aan het woord te laten. Er zijn onder de 
Nederlandse leden ongetwijfeld mensen die iets 
te vertellen hebben en daar een goede tekst van 
kunnen maken. Een goede raad, die de redactie ter 
harte zal nemen. 

Ik dank Joan voor het plezierige gesprek en wens 
Centrum Roermond veel succes bij de verdere 
uitbouw.

Saskia Campert
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In gesprek met Centrum Roermond

Tot ieders vreugde bestaat sinds kort ook in Limburg een TVN Centrum, 
waar studenten nader kennis kunnen maken met theosofi e. Ik spreek 
hierover met oprichtster Joan Slagers. Het werken met groepen is voor 
haar niet nieuw. Al ruim dertig jaar begeleidt zij groepen in haar Praktijk 
en Trainingscentrum Wholeness. Joan werkt als relatietherapeute en 
individueel therapeute vanuit de evolutiepsychologie, die theosofi e als 
uitgangspunt heeft en de relatietherapie van W. Kempler.

Theosofi e, een solide basis

Met de leringen van theosofi e maakte Joan kennis via Egidius Musiek, 
die al vijfentwintig jaar haar leermeester is. Nog steeds heeft zij contact 
met hem. De ideeën van H.P. Blavatsky en andere theosofen spraken 
haar direct aan. Het voelde als ‘thuiskomen’. Een periode van lezen en 
verdieping begint. Lange tijd had zij geen plannen om een TVN Centrum 
op te richten. Theosofi sche denkbeelden verweef zij moeiteloos in haar 
dagelijkse praktijk. Toch ontstond op den duur de behoefte contacten 

met andere theosofen te intensiveren. Gedachten uitwisselen over theosofi sche 
onderwerpen kon zij met Egidius, maar ooit zoekt een mens een breder klankbord. 
Nu volgt Joan via zoom de cursus De Geheime Leer (Ineke Vrolijk) en heeft zij 
contact met andere centra. Het is een verrijking om kennis te delen met anderen die 
op dezelfde golfl engte zitten.

Start TVN centrum

Na de nodige uitwisselingen met Wim Leys, start Joan in mei jl. het TVN Centrum 
Roermond. Zij hoeft het als voorzitter niet alleen te doen, want penningmeester (René 
Beaujean) staat haar bij. De theosofi sche studiegroep ‘De Oude Wijsheidstraditie’ 
komt eenmaal per maand bijeen. Vooraf bestuderen de leden eenzelfde tekst, 
waarna ieders bevindingen en vragen in de groep worden behandeld. Het is mooi 
dat de leden van de reeds bestaande Bezinningsgroep enthousiast waren over 
deze nieuwe ontwikkeling. Deze groep heeft een vaste kern die zich in zeven jaar 
stap voor stap heeft ontwikkeld. Voor hen is verdere verdieping in theosofi sche 
onderwerpen een logisch vervolg. Ook het feit dat door de oprichting van het nieuwe 
Centrum Roermond andere eventuele belangstellenden kennis konden maken met 
het theosofi sch gedachtegoed, was een belangrijke reden om deze stap te zetten. 

De covid-beperkingen werden overwonnen door zoomsessies en inmiddels zijn 
alweer live bijeenkomsten gehouden. Voor de toekomst sluit Joan niet uit haar 
vleugels verder uit te slaan, bijvoorbeeld in Zuid-Limburg of Brabant. Een mooi 
perspectief voor onze zuidelijke provincies. 

Joan SlagersJoan Slagers


