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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
specifieke 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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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 Theosofische Vereniging in Nederland is de Nederlandse afdeling van de TS.
Om verwarring met andere theosofische groepen te voorkomen wordt in Theosofia
achter de officiële 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 reflectie,
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.
Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.
Theosofie biedt een filosofie 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. Theosofie 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.
Theosofie 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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De dood en daarna
Wim Leys
Wim Leys is sinds mei 2015 voorzitter van de
Theosofische Vereniging in Nederland.
Hieronder een weergave van zijn dia-lezing
op de najaarsdag van de TVN over bijnadood-ervaringen (BDE) op 7 november 2015,
waar hij diverse begrippen in een theosofisch
kader plaatste.

Inleiding
In theosofische literatuur vindt men uitgebreide beschrijvingen van wat
de dood is en wat de gestorven mens daarna beleeft, vaak aan de hand
van kennis over de mens als samengesteld wezen. Een theosofiestudent
heeft veelal nog geen eerstehands kennis van deze zaken, maar kan zich
aan de hand van de informatie die hij zich eigen maakt toch een redelijk
beeld vormen van het mysterie van de dood. Theosofische kennis over de
dood en daarna kan een goed referentiekader bieden om de tegenwoordig zo actuele getuigenissen van bijna-dood-ervaringen (BDE) te kunnen
duiden.
De zeven gebieden
1. adi (mahaparanirvanisch gebied)
2. anupadaka (paranirvanisch gebied)
3. nirvanisch (atmisch) gebied
4. buddisch gebied
5. mentaal gebied
− arupa gebied
− rupa gebied (rupa=vorm)
6. astraal gebied
7. fysiek gebied
− etherisch gebied
− stoffelijk gebied
De zeven gebieden zijn hier voor het gemak boven elkaar gezet (hun trillingsgetal wordt steeds hoger), maar in feite doordringen ze elkaar. Onze
menselijke evolutie vindt plaats op vijf van deze gebieden, 3 tot en met 7.
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De vier rijken
mineralen
stoffelijk en kristallijn bestaan (het stoffelijke gebied)
planten
- stoffelijke grondslag
- voeding, groei en voortplanting (het etherische gebied komt erbij)
dieren
- stoffelijke grondslag
- voeding, groei en voortplanting
- zintuigen, begeerte, verplaatsing (het astrale gebied komt erbij)
mensen
- stoffelijke grondslag
- voeding, groei en voortplanting
- zintuigen, begeerte, verplaatsing
- denken (het mentale gebied komt erbij)
De voertuigen
Het schema hieronder maakt in de donkere vakjes duidelijk dat steeds
een ‘voertuig’ wordt toegevoegd. In deze lezing kijken we naar de mens,
en naar wat er eigenlijk gebeurt bij het sterven.
Aangezien het vijfde gebied (het mentale) en het zevende (het fysieke)
beide weer uit twee gebieden bestaan, kan men de mens zien als een
zevenvoudig wezen. Gewapend met deze kennis is men als theosoof
mogelijk beter in staat om het stervensproces te begrijpen dan de materialist die de mens louter ziet als een fysiek lichaam, en levens en psychische
functies als fysiek-chemische werkingen: de materialist zal de dood veelal
begrijpen als het definitieve einde.
voertuigen, lichamen

mineralen

planten

dieren

denkvermogen
astraal of begeerte
lichaam
etherisch lichaam
stoffelijk lichaam
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mensen

Visies op de samenstelling van de mens
1.
hedendaags
materialistisch

4.
3.
2.
theosofische
Grieks,
algemeen
christelijk gnostisch, beginselen
vroeg
christelijk

ziel

geest

5.
voertuigen
of lichamen
theosofie

atma (het
ware Zelf)

atma

buddhi
(geestelijke
intuïtie)

buddhi

manas
(denken)

hoger
manas
(causaal
lichaam)

6.
zelven:
onsterfelijk,
sterfelijk

7.
schematisch

Individualiteit,
Ego,
hoger
Zelf

lager manas
NB Tijdens
het achtste
concilie van
de Rooms
Katholieke
Kerk in de
9e eeuw is
het begrip
‘geest’
afgeschaft

ziel

kama
(begeerten,
emoties,
verlangens)

prana
(levenskracht)
lichaam

lichaam

lichaam

linga
sharira
(modellichaam)
sthula
sharira
(stoffelijk
lichaam)

astraal
lichaam
(emotioneel
lichaam of
begeertelichaam)

persoonlijkheid

lager zelf

etherlichaam

stoffelijk
lichaam

Aan de hand van kolom 5 en 6 van bovenstaand schema kan het stervensproces van de zevenvoudige mens bekeken worden, met de driehoek van de drie hogere delen – atma, buddhi, hoger manas - en het
vierkant van de vier voertuigen of lichamen: het onsterfelijke deel en het
sterfelijke deel.
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•

atma

•

buddhi

•

hoger manas

-------------------------------------------------------------------------------•

lager manas

•

astraal lichaam (kama)

•

etherisch lichaam (prana, linga sharira)

•

stoffelijk lichaam
H.P. Blavatsky, Esoteric Instructions
en plaat 1 in De Geheime Leer III

In deel III van De Geheime Leer geeft H.P. Blavatsky een gekleurde tekening van de zevenvoudige mens, met extra informatie. Zij benadrukt
dat manas uit een hoger en een lager deel bestaat. Dit is cruciaal voor
het begrijpen van het stervensproces en van de spirituele ontwikkeling.
Slaap en dood zijn broeders: de slaap is ‘een kleine dood’ en de dood is
‘een grote slaap’. Elke nacht vertrekken wij naar de astrale en mentale
sferen. Het stoffelijk lichaam en het lagere deel van het etherisch lichaam
blijven op het bed achter, waarbij het etherisch lichaam tijdens de slaap
de levensprocessen als bloedsomloop en ademhaling gaande houdt. De
‘uitgetreden delen’, het astraal lichaam en hoger zelf, blijven door het zilveren koord verbonden met de achterblijvende delen. Bij de dood wordt
dit zilveren koord definitief verbroken. Dan is reanimatie niet meer mogelijk: ‘ziel en geest zijn vrij’
‘levend’

‘dood’

het ware zelf

atma
buddhi
hoger manas *

de goede essenties van het afgelopen
leven **

lager manas
astraal lichaam
etherisch lichaam
stoffelijk lichaam
* causaal lichaam
** het ‘niet-goede’ sterft met de astrale schil. Het ‘goede’, plus het gemaakte karma,
vormt de basis voor het volgende leven.
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De dood en erna
Wanneer de dood intreedt, krijgt de mens eerst een terugblik op zijn of
haar leven. Men ziet het hele leven tot de geboorte terug, ook taferelen
die men tijdens het leven was vergeten. Het is als het ware de complete
film die men objectief en zonder emoties bekijkt. Dit is een belangrijk
proces, en daarom mag de gestorvene niet gestoord worden door allerlei activiteiten rond hem, of door luid geweeklaag. Daarna treedt een
korte periode van bewusteloosheid in, en daarna ontwaakt de mens op
het astrale gebied in zijn astrale lichaam. Ook dit astrale lichaam sterft,
maar voordat dat gebeurt beleeft men nog heel veel. Men ontmoet in die
astrale sfeer niet alleen andere gestorven personen, maar ook levenden
die slapen (logisch, gezien het bovenstaande over de slaap). Men neemt
andere wezens met een astraal lichaam waar, zoals dieren en bepaalde
engelen die zo’n lichaam hebben (hogere engelen hebben dit lichaam niet
meer). Het kan zijn dat men nog niet beseft dat men dood is, en dat men
probeert om in contact te komen met de achtergebleven familieleden of
vrienden. Men merkt dat deze hem niet meer kunnen waarnemen. Dat
kan bij de juist overledene verbazing en verwarring veroorzaken, maar
gelukkig wordt hij of zij opgevangen door onzichtbare helpers: dat kunnen andere overledenen zijn, of slapenden die in de astrale sfeer werkzaam kunnen zijn. De helpers leggen de gestorvene zijn nieuwe situatie
uit, en al gauw gaat hij of zij de nieuwe staat aanvaarden als ruim en vrij,
vrij van het beperkende lichaam, vrij van eventuele pijn. Ook merkt men
zich in een oogwenk te kunnen verplaatsen naar voorwerpen of wezens
die ver weg zijn: afstand en tijd spelen nauwelijks een rol in de astrale
wereld, die na de dood ‘kama loka’ wordt genoemd.
Dan begint een soortgelijk proces als de terugblik bij de dood van het
fysieke en etherische lichaam, maar nu met een heel intens gevoel. Eerst
ervaart men alle smart die men anderen heeft aangedaan, en men lijdt
mee zoals zij geleden hebben. De gestorvene neemt zich voor om in de
toekomst anderen niet meer te kwetsen. Dit is wat Betty Eadie in het
artikel van Eric Bruijnis vertelt in deze Theosofia. Deze fase werd in de
middeleeuwen ‘vagevuur, louteringsberg of zuivering van de ziel’ genoemd.
Hierna komt de gestorvene in hogere gebieden, en beleeft daar niet meer
het verdriet wat hij anderen aandeed, maar het geluk en de dankbaarheid dat zij beleefden door zijn hulp, vriendschap en liefde. Dat versterkt
in hem of haar het streven naar ‘het goede’ in volgende levens. Dan
komt het moment dat ook het astrale lichaam sterft, de tweede dood.
De mens vertrekt nu naar de hogere gebieden, eerst naar het mentale
en daarna naar het buddhische gebied, terwijl zijn ‘astrale lijk’ of kama
rupa achterblijft, als een lege schil om te vergaan net zoals het stoffelijk lichaam is vergaan. Mevrouw Blavatsky wijst erop dat deze astrale
schil grote gelijkenis met de overledene vertoont, met nog dezelfde stem
en geheugen. Deze astrale schillen worden tijdens spiritistische seances
door onzichtbare entiteiten misbruikt. Deze entiteiten proberen hun eigen
leven in kama loka te verlengen door middel van de ethers en de emoties
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die aanwezigen in de spiritistische kring afgeven wanneer zij denken hun
dierbare overleden te zien of te horen. Dit is in feite niets anders dan een
soort vampirisme, en heeft niets te maken met de werkelijke dode, die
allang naar de hogere gebieden is vertrokken en geen contact meer kan
maken met de achtergeblevenen.
Nadat men de astrale wereld heeft verlaten, komt men aan in de mentale
wereld, een wereld van pure geest waar geen tijd, ruimte en concrete zaken bestaan, maar alleen denkbeelden, kennis, wijsheid en liefde.
Terecht wordt dit ‘de hemel’ genoemd, of ‘devachan’. Het lagere denken
is afgestorven en men leeft alleen nog in het hogere denken, met al het
essentiële van het afgelopen leven. Dit wordt ‘het causale lichaam’ genoemd, want hierin liggen nu de oorzaken die in het volgende leven gevolgen zullen hebben, met andere woorden het karma (zie ook het artikel
Karma en reïncarnatie in dit nummer).
Zo bouwen wij, leven na leven, aan onze vervolmaking.
Na een lange welverdiende ‘vakantie’ – gemiddeld duizend jaar, maar daar
zijn vele uitzonderingen op – gaat de onsterfelijke geest van de mens zich
voorbereiden op zijn volgende nederdaling in de stof: het causale lichaam
reikt het karma aan, en men kleedt zich in de dichtere lichamen mentaal,
astraal en etherisch-stoffelijk.
Wanneer men deze theosofische uitleg van wat na de dood plaatsvindt
goed op zich in laat werken herkent men de verslagen van de mensen die
een BDE hebben gehad (zie het artikel van Rudolf Smit) en van de mystici
(zie het artikel van Eric Bruijnis).
Literatuur
1. Annie Besant, Death and after, Adyar, Theosophical Publishing House
(TPH)
2. Charles Leadbeater, The life after death, Adyar, TPH
3. Charles Leadbeater, To those who mourn, Adyar, TPH
4. Charles Leadbeater, Invisible helpers, Adyar, TPH
5. Charles Leadbeater, The astral plane, Adyar, TPH
6. Charles Leadbeater, The devachanic plane, Adyar, TPH
7. E. Lester Smith, Our last adventure: a commonsense guide to death
and after, Wheaton, Quest books
8. Laurence Bendit, The mirror of life and death, Adyar, TPH
9. Charles Hampton, Wat gebeurt er wanneer wij sterven? Het leven na
de dood.
10. H.P. Blavatsky, Esoterische opstellen en instructies (De Geheime Leer
III), Amsterdam, Uitgeverij der Theosofische Vereniging (UTVN)
11. John Algeo, Reïncarnatie in kaart gebracht, Amsterdam, UTVN
NB De hier genoemde Engelstalige literatuur is verkrijgbaar in onze boekhandel, evenals nr. 10 en 11. De meeste van de Engelstalige titels zijn in
de bibliotheken van de TVN in Nederlandse vertaling te leen.
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De bijna-dood-ervaring,
echter dan echt!
Rudolf Smit
Rudolf Smit, hoofdredacteur van
Netwerk, nabij-de-dood-ervaringen
(www.netwerk.nde.nl), sprak op de
najaarsdag 2015 van de TVN over
bijna-dood-ervaringen (BDE).
Hieronder een korte samenvatting
van wat hij vertelde.

De bijna-dood-ervaring is een fenomeen dat al millennia bestaat, maar pas
sinds het midden van de jaren zeventig van de vorige eeuw een groeiende
bekendheid geniet. Zozeer zelfs dat de term vaak onjuist wordt gebruikt.
Als bijvoorbeeld een automobilist ontsnapt aan een botsing met een
stevige boom wordt al vaak gezegd dat hij een bijna-dood-ervaring had
en zoiets lezen we dan ook in menige krant. Maar wat is een bijna-doodervaring (BDE) dan wel? Dit is de definitie van Stichting Netwerk NDE
(voorheen Merkawah): De bijna-dood-ervaring (BDE) is een geheel van
indrukken tijdens een bijzondere bewustzijnstoestand die het gevolg is
van een periode van klinisch dood zijn, een ernstige ziekte, een bijna fatale
situatie of een stervensproces; maar een BDE kan ook voorkomen bij
hoge stress of diepe meditatie, of zelfs heel spontaan zonder enige aanleiding. Voornoemde stichting heeft overigens de aanduiding ‘BDE’ laten vervallen, en daarvoor de term ‘NDE’, nabij-de-dood-ervaring, in de
plaats gesteld. De benaming NDE dekt de lading beter. In regel is men
namelijk niet bijna-dood, maar men kan er wel dichtbij zitten.
Hoe het ook zij, het betreft een ervaring die iemands leven (en soms ook
dat van zijn/haar naasten) volledig op de kop zet. Zie maar wat het geval
is als iemand een volledige NDE meemaakt, bijvoorbeeld bij een operatie
waarbij een plotselinge hartstilstand optreedt. Er is dan sprake van zogenaamde klinische dood: het hart is gestopt, de bloeddruk valt weg, de
ademhaling stopt, en binnen een seconde of tien, vijftien, valt ook het
brein uit; het fysieke bewustzijn is weg. Dan moet er onmiddellijk gereanimeerd worden. Dat gebeurt door het uitoefenen van ritmisch drukken
op de borstkas, het toedienen van zuurstof en ook door het toedienen
van elektrische schokken. Veelal keert de hartslag dan terug, evenals alle
andere functies. Dan blijkt dat bij ongeveer 10% van de patiënten die dit
hebben ondergaan iets heel bijzonders gebeurde.
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Hier volgt een verslag van zo’n patiënt: Wat ik mij kan herinneren is dat ik
op de operatietafel werd gelegd. Er werd mij narcose toegediend en wég
was ik - er was niets meer. Maar toen gebeurde er iets heel raars. Opeens
leek ik klaarwakker en zag alles om me heen, maar dan van … bovenaf!
Ik, mijn ‘ik’, hing tegen het plafond, keek naar beneden en zag een groep
mensen in blauwe jassen en petjes op hun hoofden die heel paniekerig
bezig waren met iets dat op een tafel lag. Ik keek wat gerichter en zag
dat ik het zélf was daar op die tafel! Er drong mij een besef op: ik was
niet meer in lichaam. Ik was dus dood. Ik had iets heel bijzonders
ontdekt: dood is niet dood, en mijn ik was ergens anders. Ondertussen
keek ik gefascineerd naar wat er onder hem gebeurde. Men schreeuwde
tegen elkaar. Iemand riep: ‘We raken hem kwijt!’ Ondertussen kwamen
er meer mensen binnen. Eén van hen nam de leiding. Hij plaatste een
paar ronde dingen op mijn borst, en riep: ‘Uit de weg allemaal’ en toen
zag ik mijn lichaam schokken, maar er gebeurde verder niets met mijn
lichaam. Ondertussen voelde ik iets of iemand naast mij, en ik zag in de
andere hoek van de operatiekamer een donker gat ontstaan waar ik naartoe en in werd gezogen. Ik voelde geen angst, vooral niet toen ik aan het
einde van dat donkere gat een helder licht zag dat steeds groter werd.
Het was alsof ik door een tunnel raasde, óp naar dat schitterend mooie
licht, zó helder, maar het deed geen pijn aan mijn ogen. Opeens stond ik
in een onbeschrijflijk mooi landschap. Het was zó prachtig groen, en er
bloeiden duizenden bloemen in de mooiste kleuren. Er klonk de mooist
denkbare muziek, muziek die ik op aarde nog nooit gehoord had. En bovenal ervoer ik een gevoel van oneindige liefde, van volledige acceptatie.
Ik was thuis gekomen, zó voelde het. Hier wilde ik blijven, voor altijd…
Maar toen zag ik opeens aan het einde van een pad, tussen de bloemen
door, een wezen van licht op mij toekomen. Het kwam steeds dichterbij
en toen het voor mij stond zag ik in die lichtgestalte het gezicht van mijn
moeder die al zo’n twintig jaar daarvoor overleden was. Met oneindige
liefde keek zij mij aan en ze sprak, zonder woorden, tot mij: ‘Je kunt niet
blijven, mijn zoon, want het is je tijd nog niet. Je moet terug, maar wees
gerust, als het je tijd wel is, zal ik er voor je zijn’. Toen voelde ik mij opgenomen, en met een enorme snelheid teruggaan door de tunnel naar de
operatiekamer. Ik zag hoe de dokter weer schokken toediende, en toen
was ik terug in mijn lichaam. Alles werd zwart. Toen de narcose was uitgewerkt en ik mijzelf terug vond op de Intensive Care, was het eerste wat
ik deed, toen ik weer een beetje bij krachten was, aan de dienstdoende
verpleegster vertellen wat ik had ervaren. Ze begreep er niets van, zei
dat het een droom was geweest en dat het wel over zou gaan. Eigenlijk
vond ze het maar eng, dat kon je uit alles merken, maar voor mij was een
onvergetelijke gebeurtenis die échter dan écht was geweest.
Het voorgaande is een fictief verslag, gebaseerd op de vele duizenden
verslagen die er over de hele wereld al zijn verzameld, en dan kunnen
we gerust stellen dat het wel degelijk een echt verslag had kunnen zijn.
Vrijwel alle kenmerken van een diepgaande NDE komen er in voor. Zo’n
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ervaring verandert het leven van de ervaarder voorgoed. In de meeste
gevallen is er sprake van een geestelijke transformatie. Een folder van
Merkawah vermeldt: Doorgaans wordt de persoon die deze ervaring heeft
gehad milder en minder materialistisch, meer geïnteresseerd in kennis,
milieu, religie en in de zin van het leven.
Zo heeft hij:
a) geen angst meer voor de dood; soms verlangt hij er zelfs naar, vanwege een zeker heimwee naar die allesomvattende en onvoorwaardelijke liefde;
b) behoefte aan stilte en zich terug te kunnen trekken (dromerigheid bij
kinderen), of om erover te praten ofschoon er eigenlijk geen woorden
voor te vinden zijn;
c) een positiever zelfbeeld en een andere visie op mens en samenleving;
d) een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, ook ten opzichte van de wereld
en het milieu;
e) een verhoogde intuïtie en gevoeligheid voor horen, zien en voelen (paranormale ervaringen);
f) een verandering in religieuze beleving/godsbeeld: niet meer dogmatisch!
Deze transformatie treedt in de regel niet van de ene op de andere dag
op. Er is vastgesteld dat de innerlijke integratie van deze NDE de ene
‘NDE-er’ sneller afgaat dan de andere. De één doet hier enkele weken
over, de ander heeft jaren nodig om zijn NDE geheel te doen opgaan in
zijn karakter.
Al met al is deze transformatie van een zodanige aard dat de oorzaak,
de NDE, moeilijk kan worden weggewuifd als een grap, een illusie van
het brein van de betrokkene. Dit is echter wel iets wat materialistische
wetenschappers maar al te graag zeggen. Zo beweert een prominent lid
van Stichting Skepsis ijskoud dat bij NDE-ers een steekje los zit. Anderen
doen het zelfs af als interessant-doenerij. Gedegen onderzoek heeft echter uitgewezen dat van al die negatieve beweringen (bijna-dooddoeners
zoals ervaarder Jim van der Heijden ze heel toepasselijk noemt) nauwelijks iets klopt. Zo is een NDE geen gevolg van zuurstoftekort in de hersenen (het meest aangehaalde argument), want het fenomeen doet zich
ook voor bij mensen die in diepe meditatie verkeren, bij zware stress of
kan zomaar spontaan optreden: allemaal omstandigheden waarin géén
sprake is van zuurstoftekort. Het belangrijkste argument tegen zuurstoftekort is de uitzonderlijke helderheid van het bewustzijn dat NDE-ers ervaren, wat onmogelijk zou kunnen bij een klinische dood die normaalgesproken leidt tot een totale afwezigheid van fysiek bewustzijn. Bovendien
is bekend dat bij mensen bij wie inderdaad zuurstoftekort in de hersenen
optreedt sprake is van hevige verwardheid en dat is tegengesteld aan het
hyperheldere bewustzijn van NDE-ers.
Een ander veel gehoord argument is dat de hersenen deze ervaring zouden produceren als gevolg van doodsangst, om aldus het stervensproces
plezieriger te maken: gewoon klinkklare onzin. Zodra een acute hartstilTheosofia - Jaargang 117 - nr. 4 - december 2016
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stand optreedt, vallen de lichaamsfuncties binnen enkele seconden weg.
Zoals men weet van getuigenissen van mensen die waren gereanimeerd
na een acute harstilstand, en géén NDE ervoeren, ging het bewustzijnsverlies zo snel dat er niet eens tijd was om doodsangst te ontwikkelen.
Het belangrijkste argument dat NDE’s reëel zijn, en dus geen hallucinatie,
illusie of wat dan ook, zijn de zogeheten geverifieerde, ‘veridieke’ ervaringen. Veridiek staat voor ‘waarachtig’: echt, niet bedacht, niet gefingeerd,
enzovoort. Het betreft ervaringen zoals hierboven beschreven in de fictieve casus. De NDE-er ziet alles wat er met hem/haar gebeurt, neemt relevante of zelfs irrelevante details waar, die naderhand door derden konden worden geverifieerd. Zo kon een NDE-er naderhand precies vertellen
wat voor handelingen werden verricht, en wat voor kleur bijvoorbeeld
de schoenveters van een lid van de medische staf had. Ook kon een op
getallen gerichte NDE-er een serienummer van tien cijfers waarnemen
boven op een metershoge kast, en dat nummer lepelde hij precies op aan
de verpleegkundige die ging kijken. Die moest daarvoor een trappetje op
en zag inderdaad dat het serienummer correct was waargenomen. Hallucinerende breinen halen dat grapje niet uit. Ook uitermate bijzonder zijn
de waarnemingen ‘aan de andere kant’ van overleden familieleden en de
communicatie met hen. Vooral als het om familieleden gaat waarvan de
NDE-er het bestaan niet eens kende (overgrootouders bijvoorbeeld). Nog
frappanter wordt het als de NDE-er mensen waarneemt van wie hij niet
eens wist dat die overleden waren! Zie onderstaand voorbeeld van de arts
K.M. Dale die het volgende vertelde over de negenjarige Eddie Cuomo
die met zware koorts was opgenomen. Zijn ouders en het ziekenhuispersoneel ervoeren zesendertig angstige uren tot de crisis voorbij was.
Zodra hij om drie uur ‘s morgens zijn ogen open deed, vertelde Eddie met
grote drang zijn ouders dat hij in de hemel was geweest, waar hij had
gesproken met zijn overleden opa Cuomo, tante Rosa en oom Lorenzo.
Zijn vader voelde zich heel ongemakkelijk door de aanwezigheid van Dr.
Dale die immers mee luisterde, en hij (de vader) probeerde het verhaal
van zijn zoon af te doen als een delirium, veroorzaakt door de koorts.
Toen voegde Eddie er echter aan toe dat hij ook zijn negentien jaar oude
zusje Teresa had gezien, en dat die hem had bevolen terug te gaan. De
vader van Eddie raakte heel opgewonden omdat hij twee avonden daarvoor nog met Teresa had gesproken. Zij verbleef in een internaat in de
stad Vermont. Hij vroeg Dr. Dale de jongen een kalmerend middel toe
te dienen. Later die ochtend, toen Eddie’s ouders het internaat belden,
werd hun verteld dat Teresa kort na middernacht was omgekomen in een
auto-ongeluk. Het personeel van het internaat had tevergeefs getracht
de familie Cuomo telefonisch te bereiken om hen op de hoogte te stellen
van het tragische nieuws. (NB Dit alles vond plaats aan het begin van
de negentiger jaren van de vorige eeuw, toen er nog nauwelijks mobiele
telefoons waren).
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Casussen als de voorgaande kunnen met de beste wil van de wereld niet
worden wegverklaard, hoezeer sceptici alles er met de haren bij slepen
om dat wel te doen. Zo zullen ze een casus als het voorgaande afdoen als
pure fantasie, bedacht door mensen die uit zijn op aandacht, of iets anders flauwekulligers. Of het onvermijdelijke argument van ‘toeval’ komt
om de hoek kijken. Er zijn echter heel wat meer casussen als deze bekend.
Tot besluit kan worden gezegd dat de NDE onderwerp is geworden van
serieus wetenschappelijk onderzoek in de gehele westerse wereld. In Nederland is vooral het onderzoek door cardioloog Pim van Lommel bekend.
Samen met psychologen Ruud van Wees, Vincent Meijers en Ingrid Helfferich werd het resultaat van hun ruim tien jaar durende onderzoek op 15
december 2001 geplaatst in het gerenommeerde Britse medisch-wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, onder de titel: Near-death experiences in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands.
Het was een spraakmakend artikel en dat is het nog steeds.
De belangrijkste vraag blijft echter: zijn NDE’s bewijs van een ‘leven na
de dood’? Voor de wetenschap blijft dit een vraag die vooralsnog niet, en
misschien wel nooit afdoende beantwoord kan worden. Voor de meeste
ervaarders is daarover echter geen twijfel mogelijk. Zij wéten, want zij
hebben het meegemaakt in een echter-dan-echte wereld aan de andere
zijde.
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Inleiding
Dit artikel is een verkorte weergave van mijn lezing op de najaarsdag van
de TVN in 2015. De volledige titel van dit artikel is: Zuivering van de ziel
vanuit verslagen van mystici en mensen met een bijna-dood-ervaring.
De bijna-dood-ervaring (BDE) is een toestand waarin iemand terecht kan
komen als hij even het bewustzijn verliest, na een ongeluk of tijdens diepe rust. Men bevindt zich dan buiten zijn lichaam en kan zien wat in de
fysieke wereld gebeurt, bijvoorbeeld dat men gereanimeerd wordt door
verpleegkundigen. Men kan in deze toestand denken en voelen. Verslagen van BDE vermelden ook dat men veel sneller lijkt te denken, zich
sneller kan voortbewegen en scherper kan waarnemen dan hier op aarde.
Mystici
Een definitie van mystiek is moeilijk te geven, omdat elke persoon weer
andere ervaringen heeft. In het algemeen wordt onder mystiek verstaan:
contact hebben of proberen te krijgen met een goddelijke of geestelijke
wereld, bijvoorbeeld zoals in het ontwikkelingsproces van een mysticus.
Sommige mystici kunnen in deze toestand een blik werpen in de onzichtbare wereld.
Dit zien van een andere wereld kan op diverse manieren ontstaan, ook
buiten een mystiek proces om: via bidden, meditatie of via andere spirituele technieken. Het kan ook plotseling na een crisis optreden, of men kan
met die gave geboren zijn. In die andere wereld kunnen mystici mensen
tegenkomen die zijn gestorven en die bezig zijn met hun gang of worsteling naar een hogere geestelijke wereld. Mystici noemen dat de zuivering
van hun ziel. De gestorvenen kunnen in nood zijn en de mysticus om hulp
vragen. Deze praat dan met de overledenen, of bidt voor hen, om naar
de lichtwereld te kunnen of voor zuivering van hun ziel. De zuivering is
een typisch mystieke term die je kunt vergelijken met de ontwikkeling
van de ziel. Gestorvenen maken daarbij pijnlijke, maar ook vreugdevol164
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le momenten door. Volgens Swedenborg, een Luthers mysticus, ziet de
mysticus de gestorvene met zijn innerlijke, niet met zijn stoffelijke ogen.
De gesprekken met de overledene of met engelen zou je misschien ook
beter een gedachte-uitwisseling kunnen noemen.
Tijdsbeleving
Volgens Lorber, een katholieke mysticus, is het kenmerkend voor het hiernamaals dat de tijdsbeleving en kwaliteit van denken en waarnemen erg
verschillen met die van het leven op aarde; dat hangt af van de zuiverheid van de ziel. Is men zuiver dan gaat alles sneller, neemt men scherp
waar, denkt men snel en coherent en voelt men anderen goed aan. Lorber
beschrijft bijvoorbeeld heel plastisch hoe een net gestorven bisschop die
zich had vergrepen aan parochianen een wekenlange tocht maakte in een
moerassig landschap. Uitgeput en wanhopig kwam hij een engel tegen,
die hem zei: ‘Kijk achterom en vertel wat je ziet.’ Hij keek achterom en
zag zijn lichaam opgebaard, met daar omheen vele gelovigen die zijn
dood betreurden. De engel zei: ‘Zie je, je ligt er nog, het is een kwartier
geleden dat je stierf’. De manier waarop de bisschop de tijd beleefde was
heel traag, omdat zijn ziel nog zeer onzuiver was.
Diverse mystici beschrijven verschillende reinigingsprocessen. In beschrijvingen van vroegere eeuwen, zoals die van Catharina van Genua
(15e eeuw) of van Anna Catharina Emmerich (18e eeuw), hebben zielen
zelf weinig inbreng of inzicht in het reinigingsproces. Ze kunnen dat nauwelijks bijsturen, want ze zijn geheel overgeleverd aan de zuivering door
God of door spirituele krachten. Bij latere mystici (18e tot 20e eeuw)
leest men dat de ziel zelf tot inzicht kan komen en zelf kan beslissen hoe
ze beter kan handelen. Het is de vraag of dit een kwestie is van cultuur of
van een sterker ontwikkeld ego, in de loop van de eeuwen.
In dit artikel beperk ik me tot twee mystici, Swedenborg en Lorber: zij
schrijven zeer systematisch over de onzichtbare wereld.
Swedenborg leefde van 1688-1772 in Zweden, was een gewaardeerd natuurkundige en Lutheraan. Hij kreeg op zijn 65e een crisis doordat zijn
geloof botste met zijn materialistische visie. Hij kreeg contact met Jezus
en kon sindsdien naar believen uit zijn lichaam treden in de andere wereld en communiceren met de wezens daar. Dit kon hij tot zijn dood. Zijn
visioenen kreeg hij door zijn ‘innerlijke’ zintuigen, zoals hij dat noemde.
Eerst bekeek hij die beelden met enig wantrouwen. Op den duur moest
hij erkennen dat de beelden van een andere wereld zijn, die echt is en op
zichzelf staat.
Lorber leefde van 1800-1864. Hij was zoon van een boer, woonde in Oostenrijk, was musicus en katholiek. Hij kreeg op veertigjarige leeftijd een
opdracht vanuit zijn hart, van Jezus, om de bijbel uit te leggen. Sindsdien
kon hij in de andere wereld zien.
Zowel Lorber als Swedenborg beschrijven veel gebieden in het hiernamaals. Eigenlijk zeggen beiden dat het toestanden in de mens zijn, maar
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zij zien het ook als gebieden. Ik beschrijf hieronder globaal de vier hoofdgebieden.
Gebied bij de aarde
Veel gestorven mensen zien volgens Lorber en Swedenborg de plaats
waar ze net zijn gestorven, ze zien hun familie verzameld rond hun dode
lichaam, ze zien hun schrik of verdriet. Dit noemt Lorber het ‘gebied-bijde-aarde’. Het lijkt op het gebied waar iemand met een BDE als eerste
belandt: men ziet de operatiekamer of de plaats van het ongeluk die
men net heeft verlaten. BDE-ers kunnen meestal duidelijk zien wat daar
gebeurt. Volgens beide mystici kunnen bij gestorvenen de innerlijke zintuigen nog niet goed functioneren doordat ze spiritueel nauwelijks zijn
ontwikkeld, of omdat ze nog te gebonden zijn aan aardse zaken. Wat
‘een ontwikkelde spiritualiteit’ is wordt door deze mystici niet expliciet
gedefinieerd. Het heeft niet zozeer iets te maken met het zijn van een
goed christen, of met veel naar de kerk gaan, want ook niet-christenen en
atheïsten kunnen spiritueel ontwikkeld zijn. Het heeft volgens hen meer
te maken met de visie van iemand op de materie (bijvoorbeeld: ‘er is
niets dan materie’, ‘dood is dood’). Het heeft ook te maken met de goede wil, liefde en wijsheid die iemand naar andere mensen en de wereld
uitdraagt.
Mensen die sterven zijn soms nog zo gebonden aan de dingen van deze
wereld, aan hun werk of aan verwanten, dat ze alleen die zaken of mensen zien. Na hun dood volgen ze de nog levende dochter of moeder met
grote zorg, bang als ze zijn dat deze foute dingen doen. Ze proberen wanhopig contact met de levende familieleden om hen te waarschuwen. Daar
merken de levenden in het algemeen overigens niets van. Vaak isoleren
gestorvenen zich ook, ze zien geen andere geesten en zijn gedeprimeerd.
Drankverslaafden die pas gestorven zijn worden geobsedeerd door hun
verlangen naar drank. Ze merken niet eens dat ze dood zijn en zwerven
door gelegenheden op aarde waar veel wordt gedronken, op zoek naar
alcohol. De geur bindt hen sterk, maar het vocht kunnen ze niet meer
bereiken. Soms zijn de zintuigen zo zwak ontwikkeld dat de gestorvene in
een droomtoestand komt.
Volgens de voornoemde mystici worden gestorvenen zich bewust van hun
situatie. Dit kan op verschillende manieren: a) door hulp van engelen of
andere geesten om wakker te worden, b) door zuiverende droomverwerking, c) via gebeden door op aarde levende mensen voor de ziel van de
mens die naar het hiernamaals is gegaan (zie 1 Korintiërs 15).
Het tussengebied
Als men bewuster wordt van de andere wereld of zich losmaakt van de
oude wereld kom men in het tussengebied. Ook BDE-ers kunnen – volgens
hun verslagen - verzeild raken in gebieden waar zich veel van die gebonden mensen bevinden, en BDE-ers kunnen die gebonden toestand ook
zelf meemaken. Dit tussengebied heeft volgens Swedenborg en Lorber
drie hoofdafdelingen. Er is geen melding van een tunnel bij deze mystici.
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Misschien slaan BDE-ers via de tunnel veel duistere gebieden over.
Eerste tussengebied
In het eerste tussengebied krijgt men de gelegenheid om te wennen aan
de nieuwe situatie. Hier komt men gestorven verwanten en bekenden tegen, de omgeving lijkt soms op de oude, maar men komt ook in onaards
mooie of minder mooie landschappen; deze lijken zich aan te passen aan
iemands stemming of zielstoestand. Men kan er rusten en herstellen
van het leven dat men in de oude situatie heeft geleefd, van trauma’s of
spanningen. Was men blind, dan kan men hier zien. Was men dement,
dan kan men hier weer normaal denken, maar het kan ook teleurstellingen geven, zoals bij gelovigen die verwachten dat ze meteen engelen en
paradijzen zien, of schrik bij mensen die dachten ‘dat dood dood was’.
Swedenborg noemt deze eerste fase in het tussengebied de eerste of
‘uiterlijke toestand’. Met uiterlijke toestand bedoelt hij dat men zich in
z’n gedrag nog kan verhullen voor anderen, zoals dat kan in het aardse
leven. Men laat zijn of haar motieven niet zien, men is minder eerlijk en
minder authentiek. Men doorziet ook niet de innerlijke motieven die anderen hebben.
Tweede tussengebied: de wereld van zuivering en de innerlijke
mens
In het tweede tussengebied begint de werkelijke zuivering. Swedenborg
noemt dit ‘de innerlijke fase’, Lorber noemt dat ‘het gebied van verantwoording’. Men wordt geconfronteerd met zijn zwakheden, verslavingen,
zijn heftige drift, zijn ongeduld. Iemands verhulling verdwijnt, en men
ontdekt motieven van zichzelf die men was vergeten, die men voor zichzelf verhulde. Dat kan een schrikreactie veroorzaken. Men ziet en voelt
wat men andere wezens aandoet en heeft aangedaan, vaak bewust, maar
veelal ook onbewust. Het vermogen tot telepathie groeit.
Dit zelfinzicht kan pijn veroorzaken, een pijn die aandoet als vuur. In de
middeleeuwen noemde men dat vagevuur (vagen = zuiveren): het vuur
dat alle vlekken wegveegt. Het vuur is soms verbeeld vuur, soms reëel
vuur, afhankelijk van iemands beeldend vermogen. Hoe zuiverder men
wordt, des te beter worden het zien, horen en andere zintuiglijke ervaringen in het hiernamaals. Men gaat helderder denken en zuiverder voelen.
Iemand wordt jonger en mooier en krijgt een leeftijd die bij hem/haar
past. Ben je een oude en wijze vrouw, dan ga je er zo uit zien, ben je een
jonge ziel dan ben je ook jong van verschijning.
BDE-ers zeggen vaak dat ze direct na hun ervaringen beter kunnen waarnemen, denken en voelen. De vraag rijst dan of ze al verder zijn dan de
gemiddelde gestorvene, of dat God of de Bron hen in zo’n goede toestand
gebracht heeft om te laten zien dat het ook goed kan zijn in de wereld
van de dood.
De volharding
In een derde deel van het tussengebied, na de eerste inzichten en de
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eerste gevoelens van berouw, gaat men met vallen en opstaan zijn hebbelijkheden en grofheden herkennen. Hier wordt volharding getoond en
worden beproevingen weerstaan, tot de ‘vlekken’ op de ziel uitdoven.
Men wordt daarmee geconfronteerd, en/of geholpen door de bewoners
van de tussengebied. Iemands keuzevrijheid wordt groter naarmate hij
meer wordt gezuiverd, en de omringende gebied wordt lichter, vriendelijker en reëler. Men gaat de ander zien zoals hij werkelijk is en de persoon in kwestie uit zich zoals hij innerlijk is: men wordt authentieker, en
iedereen om de persoon heen wordt authentieker. Projecties verdwijnen
en men komt steeds meer mensen tegen die bij de persoon passen. Men
is rijp voor de hemel. Kwade vrienden worden verloren, onechte relaties
verdwijnen.
Na veel ervaringen maakt de gestorvene contact met de geest die de kern
van de ziel vormt en die zich in de hogere astrale wereld van de kardinale
deugden bevindt. Er worden vermogens vanuit de geest ontwikkeld. Die
kunnen ook hier op de aarde al worden ontwikkeld; de bijbel noemt dat
‘gaven van de Heilige Geest’. Dat zijn bijvoorbeeld geloof, hoop, liefde,
anderen kunnen genezen, sociaal gevoeliger worden, efficiënter worden
in werk, de geestelijke wereld helpen.
Helse ervaringen
Het kan iemand echter ook anders vergaan. Zijn wezens te hardleers, te
blind of egoïstisch* dan volgen zwaardere confrontaties, die meer hels
van aard zijn. De hel is vol agressie, leugen, onechtheid, seksueel geweld, egoïsme. Engelen blijven je helpen, maar ze zullen daarbij niemand
dwingen, want er bestaat de vrije keuze.
Swedenborg en Lorber beschrijven dit: als men zich niet verbetert dan
gaat men door zijn eigen steeds grotere onzuiverheid in de richting van
de ‘hel’, en dat is niet wat God of de geestelijke wereld wil. Daarom wordt
men door de geestelijke wereld steeds gesteund en geholpen om zich
te verbeteren. De gang naar de ‘hel’ wordt door veel zieners en mystici
gezien als een vrije keuze. Gaat men naar die toestand, dan wordt men
steeds onzuiverder in zijn waarnemen, gaat men minder logisch denken
en wordt suffer. Men denkt in die toestand echter de dingen helder waar
te nemen en machtiger te zijn dan God, zo men die erkent.
Het aantal momenten dat men over vrije wil kan beschikken zal ook
verminderen, omdat men in die astrale wereld sterk wordt meegezogen
doordat hogere gevoelens nog te weinig zijn ontwikkeld en doordat men
de weerstand van het lichaam niet meer heeft. De vrije wil zal echter
geheel verdwijnen. Mystici vertellen dat situaties terug blijven komen
waarin men weer kan kiezen tussen goed en kwaad.
Er bestaat hier een groot verschil tussen Lorber en Swedenborg. Bij Lorber kan men ook diep in de hel nog ten goede veranderen en tot God
komen. Swedenborg zegt echter dat men, als men tijdens zijn leven ‘bedolven was door het kwaad’ na de dood niet meer verandert, en rijp wordt
gemaakt voor de eeuwige hel. Ook andere mystici verschillen hier van
mening.
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De hemel
Lorber kent drie hemelen: de eerste hemel is die van de schoonheid.
Eenmaal door die schoonheid aangeraakt verdiep men zijn geloof in het
goede. Dit is te vergelijken met de gevoelens die je krijgt bij een prachtig
concert, of bij oogstrelende architectuur.
In de tweede hemel van de waarheid gaat men de zin van de wereld leren
kennen. Er ontstaat begrip voor het goddelijk plan. Volgens Lorber is de
derde hemel de hemel van de liefde, een directe ontmoeting met God en
Jezus. Men ervaart zichzelf als kind van God en doet mee in herstel, uitbreiding en voltooiing van zijn schepping.
Zuivering bij BDE
Ook bij de BDE-ers komen momenten van zuivering. Een belangrijk moment is de terugblik. Betty Eadie beschrijft de terugblik in haar boek Embraced by the light: ...aan één kant verscheen een licht, en ik voelde de
liefde en het begrip van Jezus naast me. Ik kreeg een terugblik op mijn
leven. Ik onderging zelfs de gevoelens van de ander die ik vervelend of
goed had behandeld. Ik zag de teleurstellingen die ik bij anderen had
teweeggebracht met mijn humeur, en ik kromp ineen als ik hun teleurstelling voelde, verhevigd door mijn eigen schuldbesef. ... Hoe had ik zo
liefdeloos kunnen zijn?
Terug in de stoffelijke wereld besluit ze om haar omgeving in het vervolg
anders te benaderen: ze wordt begripvoller en empathischer. In korte
tijd maakt de BDE-ers mee wat een gestorvene volgens Swedenborg en
Lorber langere tijd doormaakt. Het is het proces van confrontatie, inzicht,
berouw en besluit tot gedragsverandering. Uiteindelijk zal de geestelijke
wereld, vaak gezien als Jezus of als een wezen van licht en liefde, iemand
het begrip geven dat nodig is om meer volledig mens te worden. Mensen
van alle geloofsrichtingen, ook atheïsten, hebben op deze wijze met hun
goede wil de wereld van het licht gevonden. Hierin zijn de waarnemingen
van BDE-ers gelijk aan die van Swedenborg en Lorber.
* Noot van de redactie: In De sleutel tot de theosofie verwijst H.P. Blavatsky
op bladzijde 313 naar het begrip ‘hel’ als dit verschrikkelijke bijgeloof in
de hoofden van de arme onwetende menigte. Daarnaast zou de waarneming van tijd in de bewustzijnstoestand na de dood van het fysieke
lichaam heel anders zijn, en daardoor als heel lang (of heel kort) ervaren
kunnen worden.
Aanvullende literatuur
Bruijnis, Eric: Het hiernamaals bij mensen met een bijna dood ervaring
en bij mystici, een vergelijkende studie, 2008, eigen beheer
Eadie, Betty: Embraced by the light, 1994, Gold Leaf Press 112
Heintschel, Aglaja: Zeugen für das Jenseits, Swedenborg Verlag, 1974
Lorber, Jakob: Bisschop Martinus, Uitgeverij De Ster, 1992
Swedenborg, Emanuel: Over de hemel en de hel, Swedenborg Genootschap, 1953.
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Karma en reïncarnatie
Els Rijneker
Els Rijneker is logopedist van beroep en werkt
als dyslexiebehandelaar in haar eigen praktijk.
Zij is TVN-lid sinds 1998, hoofdredacteur van
Theosofia, bestuurslid van het ITC in Naarden
en van de Europese Federatie van de TS.
Deze tekst is een bewerking van haar woorden
op de TVN voorjaarsdag 2016 bij de presentatie
van het boek Theosofie, eeuwige wijsheid
voor deze tijd (UTVN).

Karma
Karma, een woord uit het Sanskriet dat activiteit, werk, handeling of werking betekent, verwijst naar het gegeven dat elke daad die we verrichten
een onvermijdelijk en onontkoombaar gevolg heeft: vroeg of laat zullen
we de gevolgen van onze daden onder ogen zien, is het niet in dit leven, dan kan dat in een ander leven plaatsgrijpen. Karma en reïncarnatie
zijn dus nauw verwante begrippen. Karma is de feitelijke natuurwet waar
geen emoties van vreugde, wraak of vergelding aan kleven, vergelijkbaar
met de zwaartekracht (what goes up, must come down), of het terugveren van een tak als je die ombuigt: dat is de wet.
Wat veroorzaakt karma?
Men zegt wel dat, zodra de mens onderscheidingsvermogen tot zijn beschikking kreeg, de wet van karma in werking trad voor zijn persoonlijk
leven. Omdat jonge kinderen (en dieren) vooral vanuit hun instincten
leven en hun denkvermogen vooral praktisch van aard is, kunnen zij niet
verantwoordelijk gehouden worden voor hun handelen; zij maken dus
geen ‘karma’ in engere zin. Als wij als volwassenen willens en weten iets
doen dat indruist tegen de wetten van rechtvaardigheid en van bestaan,
dan zijn wij verantwoordelijk voor de gevolgen van wat we de ander, en
onze planeet, aandoen. Denk bijvoorbeeld eens aan de enorme schuld die
wij op onze schouders laden door koeien uit te melken en door het massale moorden van dieren, omdat wij vlees willen consumeren.
Karma wordt veroorzaakt of beïnvloed door fysiek handelen, door spreken en door onze gedachten. Handelingen, bewegingen, wat en hoe we
iets zeggen, maar ook gedachten en ideeën brengen trillingen voort in
onze lichamen, niet alleen in het puur fysieke zichtbare lichaam, maar
ook op de ijlere gebieden (de mens is zevenvoudig van aard).
Ik merk zelf bijvoorbeeld wat een krachtige trilling in mij optreedt bij
bijeenkomsten van de Internationale Orde van de Tafelronde, in 1908
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opgericht door Herbert Whyte en Annie Besant, de toenmalige International President van de Theosophical Society. Tafelronde is een vereniging
voor jonge mensen vanaf zes jaar met thema’s als blijheid, vriendschap,
hulpvaardigheid en rechtvaardigheid, zie www.tafelronde.nu. Wat mij
persoonlijk iedere keer weer inspireert en ‘in trilling’ brengt, is als wordt
gesproken over de Koning (die staat voor het vervolmaakte denken, de
vervolmaakte mens). De open zetel van de koning staat in het oosten, op
de plaats waar de zon opkomt.
Wie is de Koning?
De volmaakte mens.
Waar is zijn koninkrijk?
Zijn koninkrijk is de wereld en zijn troon is ons hart.
Hoe zullen wij hem kennen?
Als wij hem trouw dienen en als wij zijn goede helpers zijn geworden,
zullen wij hem vinden.
Dat gevoelens en emoties trillingen zijn, is wel te begrijpen: in noodsituaties kan ons hart kloppen in de keel, en kunnen onze knieën knikken.
Als we echt ontspannen zijn, kan een heerlijk vredige rust over ons heenkomen. Dat we dit als groep kunnen beleven en van elkaar overnemen,
dat er een gemeenschappelijke trilling ontstaat, is bijvoorbeeld merkbaar
in de hemelse atmosfeer die in een concertzaal kan ontstaan bij mooie
muziek; of observeer jezelf eens hoe je meebeweegt met enthousiasme,
vreugde en teleurstelling tijdens sportevenementen.
Omdat we als mensheid met elkaar verbonden zijn, is het belangrijk dat
ons denken, onze motieven en beweegredenen achter het handelen niet
persoonlijk gericht zijn, maar op het welbevinden van iedereen: altruïstisch en edel. Noblesse oblige (adeldom verplicht) was het motto van een
najaarsschool die onze voormalige voorzitter Ali Ritsema in 2008 verzorgde, en zij sprak daar over karma, nirvana en dharma.
Studie, meditatie en als logisch gevolg daarvan dienstbaarheid aan het
grotere geheel worden wel de pijlers van theosofie genoemd. Door een
moedig en meditatief onderzoek van onze gedachten, van de werkelijke
beweegredenen achter ons handelen, zijn wij dus alleen en uitsluitend
zélf verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons eigen leven. Laten we dus
maar gewoon eens stoppen met de schuld te geven aan onze ouders, opvoeding, partners, collega’s en de maatschappij…
Karma wordt ook wel ‘de wet van herstellend evenwicht’ genoemd: de
omgebogen tak veert terug, zaken worden recht getrokken en zogenaamde ‘schulden’ worden vereffend. Een andere omschrijving van karma
is ‘de wet van oorzaak en gevolg’: als je iemand bijvoorbeeld vriendelijk lachend benadert, dan krijg je dat ook terug. Lach op straat maar
eens vriendelijk naar een ander: ‘One smile can bring miles and miles of
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smiles’ zei Halldor Haroldsson uit IJsland eens. Als je vriendelijkheid uitstraalt, dan kan dit de sfeer in een ontmoeting of in een ruimte ook direct
‘zetten’. Heb je zelf een donkere of chagrijnige dag, dan resoneer je, met
al je zorgen, met de ‘sombere’ trillingen om je heen, je stemt je daar als
het ware onbewust op af, en je ziet overal narigheid en bedreigingen: je
denkt in afgescheidenheid en niet in verbondenheid. Dan veert de tak dus
wél even op een andere manier terug dan bij die verlichtende glimlach…
Hoe werkt de wet van karma in ons leven, wat doen we ermee?
Jaren geleden ging men, op haast Amerikaanse wijze, ellende en narigheid betitelen als ‘kansen en uitdagingen’! Ik schoot daarvan toen werkelijk in de lach, maar nu begrijp ik wel dat dit inderdaad te maken heeft
met de manier waarop wij zelf de zaken benaderen. We weten hoe al onze
handelingen gevolgen oproepen, en natuurlijk doen we ons uiterste best
om altijd het goede te doen, maar ja: kiezen voor de ene handeling betekent noodzakelijkerwijze dat je iets anders niet kunt doen, dat is een feit.
Wat we nodig hebben is het vertrouwen dat alles plaatsvindt zoals het
plaatsvindt, dat het is wat het is, en dat alles zal worden rechtgetrokken
als we gewoon maar moedig blijven doorgaan met steeds weer, keer op
keer, het goede te doen en naar het volmaakte te streven. Het universum
zorgt immers (op den duur) voor de spirituele vooruitgang van de gehele
mensheid. Let wel, die spirituele vooruitgang hoeft niet noodzakelijkerwijs comfort en stoffelijke, materiële vooruitgang in te houden: misschien
moeten we daar juist wel los van komen? Samenvattend: de wet van karma in ons leven, wat doen we ermee? Heel simpel: zo goed mogelijk leven, streven naar het hoogste, naar die volmaakte mens. Leren van onze
fouten: nieuwe ronden, nieuwe kansen! Steeds opnieuw opkrabbelen en
verder gaan met het goede te doen, en bovenal vertrouwen: the universe
takes care, het universum zorgt voor ons.
Reïncarnatie
Overal in de natuur zien we de cycli van ontkiemen, groeien, bloeien,
verwelken, afsterven en verval. De boom laat zijn noten vallen en daaruit komt een nieuwe zaailing op. De afstervende bladeren van de boom
op de grond bieden voedsel voor ander leven. Alles neemt deel aan de
kringloop, waarbij de gehele natuur schijnt te bewegen in zich herhalende
patronen. Het lijkt erop of leven en dood slechts twee punten zijn in deze
almaar doorgaande cyclus. De mens beschikt over een sterfelijk en een
onsterfelijk deel. In het meest kenmerkende deel van de mens, waarnaar
hij zelfs vernoemd is (mens, denkvermogen of manas), ligt de verbinding
tussen deze delen.
John Algeo, voormalig president van de Theosophical Society in America
en voormalig International Vice President gaf 2005 in Naarden het seminar Reincarnation, The Untrue Fact (reïncarnatie het onware feit), zie
Theosofia, oktober 2005, bladzijden 202 tot en met 206. Hierna enkele
gedeeltes daarvan.
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Wat gebeurt er als iemand sterft?
Uit verslagen van wat er na de dood zou kunnen gebeuren worden wel
de volgende stadia onderscheiden (en die hoeven niet noodzakelijkerwijs
chronologisch, precies na elkaar, op te treden):
1. De levensenergie trekt zich geleidelijk terug uit het fysieke lichaam.
2. De stervende persoon ziet zijn leven langs zich heen trekken (terugblik).
3. Het zogenaamde zilveren koord dat de etherische en fysieke lichamen
verbindt wordt verbroken (NB bij een bijna-dood-ervaring of nabij-dedood-ervaring keert men terug naar het lichaam vóórdat dit stadium
bereikt wordt).
4. Verschijningen aan geliefden zijn mogelijk, omdat het bewustzijn gedurende enkele dagen na de dood nog aanwezig kan zijn in de etherische vorm.
5. Er verschijnen helpers om te dienen als gidsen voor de overledene.
6. Het bewustzijn treedt de emotionele wereld binnen (kama loka). In
dit stadium worden sommigen onbewust, terwijl anderen zich bewust
blijven van hun emotionele omgeving.
7. In een proces van gestatie (groei) worden de innerlijke lichamen gesorteerd en wordt een ‘schil’ gevormd; het ‘goede’ wordt geabsorbeerd door de hogere permanente individualiteit.
8. Na een ‘worsteling’ of tweede dood breekt het bewustzijn zich los van
de schil.
9. Het bewustzijn gaat met alle verworven goede kwaliteiten en aroma’s
van het voorgaande leven de gelukzalige rustperiode van devachan
(de ‘hemel’) binnen.
Welk deel van de menselijke samenstelling reïncarneert?
Het is niet de persoonlijkheid van meneer X of mevrouw Y die reïncarneert, want de sterfelijke delen worden afgebroken, verteerd, en gaan
terug naar hun eigen gebieden. Wat volgens theosofische uitleg wél incarneert is de bewustzijnseenheid die in het causale lichaam verblijft als
onze Individualiteit: die trekt op een gegeven moment weer materie uit
andere gebieden naar zich toe, om er nieuwe lichamen uit te vormen: een
nieuwe persoonlijkheid, een nieuwe jas. Men zegt wel dat de skandha’s,
na de rustperiode in devachan, daar op de drempel wachten (skandha’s
zijn groepen van eigenschappen die in het volgende leven verder ontwikkeld kunnen worden om te worden geabsorbeerd door het ‘werkelijke
zelf’).
Ons leven in de stof is slechts een mechanische stroom van oorzaak en
gevolg. Volgens Krishnamurti is dit niet ‘waar’, want het is niet het ‘Ware
Leven’ dat immers buiten die stroom plaatsvindt. Hij noemde vijf manieren waarop iemand overleeft, waarvan de eerste vier een feit zijn en alleen de laatste ‘Waar’ zou zijn: Reincarnation is a fact, but it is not true…
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Hoe kan iemand ‘overleven’?
Feit 1. In het geheugen: wij hebben onze eigen herinneringen aan een
overledene. Deze beelden in ons geheugen vormen een beeld, en bevatten iets van de energie van de persoonlijkheid van de overledene.
Feit 2. Door achterblijvende levensenergie: in het stervensproces laat
iemand energie achter in de wereld door de manier waarop hij/zij dacht,
voelde en handelde: dat vormt een echo in de atmosfeer.
Feit 3. Door de schil van de overledene: de kama-manasische (emotionele en mentale) golven van de dode kunnen achterblijven en blijven kleven
aan nabestaanden. Hier bevindt zich een valkuil voor de nabestaanden:
hoe begrijpelijk het verdriet voor de achterblijvers ook is, dat verdriet is
voor de overledene geen gewenste situatie, want het kan hem vasthouden, en belemmeren op zijn verdere zielereis.
Feit 4. Door de skandha’s van de persoonlijkheid: het pakketje overtuigingen, energie en gevoelens van de vorige persoonlijkheid, als neigingen
die, na de rust in devachan, vanuit het vorige lichaam komen om nog
verder te worden uitgewerkt.
Feit 5. Wat werkelijk overleeft is het onsterfelijk deel, de Individualiteit.
Die kan werkelijk uit de stroom van mechanisch leven stappen, naar het
universele gebied waar geen scheiding bestaat, maar het Absolute, Ene
Leven. Dit is de dimensie van de individuele uitdrukking van de godsvonk
of monade. Hier ligt het doel van de zoektocht: Waarheid.
Reïncarnatie is tot op zeker hoogte het ‘onware’ feit. Wat zou reïncarneren, zijn de skandha’s, op grond van karma (dat wat nog kan worden
volbracht en recht getrokken), maar dat gebeurt dus nooit in dezelfde
persoonlijkheid. Wat reïncarnéért is dus niet het Ware, met een hoofdletter, het belangrijkste aspect in het motto van de TS: er bestaat niets
boven Waarheid, Satyan Nasti Paro Dharma, want de Ene Werkelijkheid
brengt weliswaar de stroom voort, maar gaat zelf nooit IN die wereldse
stroom van manifestatie en afgescheidenheid…
Onze geliefden keren na hun overgaan dus niet terug; zij leven voort in
onze liefdevolle herinneringen. Het is belangrijk dat we hen in die volle
liefde ook werkelijk los kunnen laten, zodat zij hun verdere reis kunnen
vervolgen…
Afsluitend drie van de bullet points die de schrijver van hoofdstuk zeven
van het boek Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd schreef op bladzijde 55 bij het hoofdje: Adviezen om een ‘beter’ karma te krijgen.
• Oefen nooit door het gebruik van psychische vermogens enige invloed
uit op het denken en de vrije wil van anderen.
• Stel je met mededogen, mildheid en vergevensgezindheid op tegenover aangedaan onrecht: zin niet op wraak, maar vergeld kwaad met
goed.
• Help mee aan het verwerkelijken van de universele broederschap der
mensheid (het eerste doeleinde van de TS), zodat ieder mens in vrijheid en gelijkwaardigheid kan leven.
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De dood brengt
het leven in beeld
Betty Bland
Betty Bland was president van de Theosophical
Society in America en is bestuurslid van de
Theosophical Order of Service en het
Theosophical Book Gift Institute.
Zij is een actieve werker sinds zij in 1970 toetrad
tot de TS. De nadruk van haar werk ligt op de
praktische toepassing van theosofische principes.

Waarom zijn we zo gefascineerd door bijna-dood-ervaringen (BDE)? Zij
zijn zeker een curiositeit en iets buiten de normale ervaringen, maar het
schijnt meer dan dat te zijn. Ervaringen buiten het lichaam, voorgevoelens en andere psychische ervaringen komen veel voor, maar zij hebben
niet de algemene bekendheid van de BDE; er bestaan niet zoveel bestsellers of lezingen over de andere soorten fenomenen. Hoe dan ook, de
dood schijnt onze aandacht te trekken omdat we allemaal die richting op
gaan. Bovendien geeft de BDE belangrijke sleutels voor de basisvragen
van het leven, hoewel verslagen over BDE in detail zozeer verschillen dat
we geen helder beeld kunnen krijgen. Waarom ben ik hier? Wat is mijn
doel? Word ik veroordeeld voor vroegere fouten? Zijn mijn geliefden voor
altijd voor mij verloren?
Onze relatie met de dood bepaalt voor ons het doel van het leven. Als er
geen bestaan na het graf bestaat, zijn we eerder geneigd om ‘te eten, te
drinken en blij te zijn’ (to eat, drink and be merry). Als ons bewustzijn
echter zonder het fysieke lichaam verder gaat, dan zouden we belangrijke consequenties kunnen verwachten na dit aardse verblijf. Religieuze
tradities kunnen ons alles vertellen, van gaan naar dat grote jachtveld in
de hemel, tot het voor alle eeuwigheid geworpen worden in de gloeiende
vijvers van de hel. De implicaties van ons overlijden kunnen ons hoog
opheffen of in een diepe put werpen.
In de boeddhistische traditie is de voorbereiding op het moment van
sterven een belangrijke oefening. Gedurende enige tijd visualiseert de
beoefenaar zijn of haar dood met alles eromheen – begrafenis, verval,
vergankelijkheid. Terwijl dit in onze westerse oren morbide klinkt, kan
deze oefening veel doen om de grondvesten van ons hebberige en door
verlangen beheerste ego te doen trillen. Zo wordt een opening in de ziel
gecreëerd voor een voller, leven met minder knellende gehechtheden.
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Erkenning van bewustzijn buiten het fysieke lichaam kan ons enige troost
bieden en zelfs hoop. Deze erkenning zou het resultaat kunnen zijn van
een BDE, zoals ik had tijdens intensieve meditatieoefeningen en zelfs met
het spontaan meemaken ervan. Theoretisch weten we dat we meer zijn
dan dit lichaam, maar - zoals met veel intellectuele concepten - dit dringt
niet noodzakelijk door tot onze innerlijke overtuigingen. Ik zou het kunnen vergelijken met mijn gevoelens over bungee-jumping. Ik zie beelden
van tal van mensen die het hebben gedaan en ik zie dat het springmechanisme veilig lijkt, maar ik wil mij er niet aan toevertrouwen; voor mij blijft
het een theorie die mijn diepste innerlijk niet bereikt. Ik zal mijn daden
niet veranderen, alleen maar omdat ik denk dat het wel in orde zal zijn;
ik zal dat tuigje niet omdoen en over de rand van de afgrond stappen.
In onze innerlijke wereld is het afstand doen van onze gedachtepatronen
de afgrond waarin we waarschijnlijk niet graag willen stappen. Dit zijn de
patronen of vibraties die ons persoonlijke zelf maken met al zijn conditionering, angsten en gehechtheden. In De Yoga Sutra’s zegt Patañjali dat
we, om met yoga te kunnen beginnen, zouden moeten werken aan het
tot rust brengen van deze vibraties van bijvoorbeeld verlangen, innerlijke
onrust, om in contact te kunnen komen met heilzamere, harmonieuzere
energieën.
Een absolute zekerheid over ons bestaan na deze dimensie, hoe dan ook
verworven, zal ons gehele wereldbeeld beïnvloeden. Dan weten we zeker
dat we meer zijn dan het lichaam. De BDE gaat echter verder dan dit. De
uitzonderlijke waarde van de BDE is dat de overgrote meerderheid van
de gevallen doordrenkt was met een liefdevolle atmosfeer, met mededogende wezens, met de verzekering van geen veroordeling voor misdaden,
met een gevoel van doelgerichtheid en met een altruïstische opdracht. Na
een dergelijke ervaring worden prioriteiten omgewisseld. Wat belangrijk
had geleken in de fysieke wereld wordt minder belangrijk, en spirituele waarden krijgen meer gewicht. Hoewel de lagere persoonlijkheid nog
steeds aanwezig is, breidt bewustzijn zich uit en sluit een alomvattende
onderlinge verbondenheid in, een gevoel van verantwoordelijkheid voor
het pad dat men heeft betreden, een breder tijdsperspectief en een vriendelijk, geduldig optimisme.
Wat kan een mens beter ontvangen dan het besef in zijn geheel deel uit
te maken van het grotere Al? Deze realisatie omvat een gevoel van verbondenheid, liefde, mededogen, en hoe je het verder ook wilt noemen.
De daaruit voortvloeiende inspiratie en vreugdevolle erkenning van de
waarde van het leven drijft iemand op natuurlijke wijze tot altruïsme in
al zijn vormen. In de erkenning van onze verbondenheid met het geheel
ligt een gevoel van opdracht of pelgrimstocht. Als iemand de glans van de
schoonheid van de ziel heeft ervaren wordt hij naar dat licht getrokken.
Natuurlijk is deze reis moeilijk, maar een voldoening van de ziel komt tot
stand als men de moeilijkheden aanpakt, vergelijkbaar met het genoegen
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dat een atleet ervaart bij het ontwikkelen van krachten en vaardigheden.
Met deze inspanning komt een breder tijdsgevoel. Als men het pad bewandelt, ziet men steeds verdere uitzichten. Het doel is zo veraf dat het
onbereikbaar kan lijken; maar de blijdschap deel te hebben in het grotere
geheel brengt iemand vooruit. De paradox ontstaat dat ieder detail van
het allergrootste belang is, maar dat alles luchtig kan worden opgevat
en dat niets op dat moment van werkelijk belang is. Er heerst het gevoel dat we door de klaslokalen van het leven gaan, maar dat we andere
klassen en andere mogelijkheden hebben om fouten te herstellen en taken af te ronden. Bezien met de zogenaamde ‘100-jaren regel’ verdwijnen veel moeilijkheden in het niets. Door iedere crisis door een tijd-lens
van honderd jaar in de toekomst te bekijken, wordt namelijk een breder
perspectief verkregen.
Deze effecten van een BDE lopen parallel met de drie grondstellingen
van immanentie, periodiciteit en transcendentie zoals door mevrouw
H.P. Blavatsky in De Geheime Leer naar voren gebracht:
1. intelligente, onderling verbonden eenheid
2. uitgestrekte tijdcycli en
3. de individuele pelgrimstocht en eigen verantwoordelijkheid.
De universaliteit van deze grondstellingen is opvallend, of deze nu voortkomen uit aloude mystieke leringen zoals genoemd in De Geheime Leer
of uit verslagen van BDE. Iedere bron bevestigt de andere en biedt ons
hoopvolle mijlpalen onderweg. Deze wederzijdse versterking zou minstens hoop kunnen geven zoals in I Korintiërs 15:54: De dood is opgeslokt en overwonnen, en het graf is niet langer een angstbeeld. Door
volledig begrip kunnen we de doodsangsten kalmeren, hoewel ik eerlijk
moet toegeven, zoals Woody Allen ooit zei: Ik vind het niet erg om te
sterven, ik wil er alleen niet bij zijn als het gebeurt. De vele verslagen van
BDE geven echter de verzekering dat men voorbij onbehagen naar een
glorie reist die het wachten waard is.
Verslagen van BDE zijn een geschenk voor ons. Ze bemoedigen ons dat
we in een welwillend universum leven, met mededogen en een doel. Bovendien moedigt contemplatie over de dood ons aan om onze kleine persoonlijke zorgen achter ons te laten, met andere woorden: door het zelf
te laten sterven kunnen we wellicht het leven vollediger in al zijn overvloed ervaren.
Uit: TheoSophia (New Zealand, 2015) en Theosophy Forward (2015)
Vertaling: S.C.
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Bijna alle wereldgodsdiensten verkondigen één of andere vorm van bewust
leven na de dood van het fysieke lichaam. In de recente geschiedenis is
het echter usance geworden om de waarheid van dergelijke geloofsovertuigingen ter discussie te stellen. Uiteindelijk bestaat er een aanmerkelijk
verschil van inzicht tussen de godsdiensten – en tussen de theologen die
deze godsdiensten uiteenzetten – over de aard van dit leven na de dood.
Feitelijk worden de ideeën soms door tegenstanders van theologie ‘mythologieën’ genoemd in een poging om deze buiten beschouwing te laten,
door te suggereren dat ze geen serieuze aandacht van wetenschappelijk
ingestelde mensen verdienen. Alle menselijk gedrag, inclusief ons geestelijk leven met zijn religieuze ideeën, kan naar hun zeggen in termen
van neurofysiologie worden verklaard. Dit is een vorm van ‘reductionisme’ (noot 1). Als de neuronen niet meer ‘gloeien’ stopt het leven, stopt
het denken (de mind), stopt het bewustzijn, dus er is niets na de dood.
De optimistische religieuze overtuigingen mogen troostrijk zijn, mogen
zelfs enige sociale waarde hebben, maar ze zijn niet waar. Tenminste, dat
zeggen zij.
De dood, beargumenteren zij, is een reëel feit (a fact of life). Zij zou kalm
en objectief geaccepteerd kunnen worden. Zoals een ex-collega in de biologie eens zei: ‘We zijn allemaal geprogrammeerd om te sterven.’ Dat wil
zeggen dat het lichaam zichzelf door celdeling slechts tot een zeker punt
kan herstellen; daarna volgt een geleidelijk verval, tot de dood zich inzet.
Dit onvermijdelijke einde zou kunnen worden vertraagd – dat wil zeggen,
iemands leven kan worden verlengd – door ziektes uit te bannen, door
iemands lichaamstemperatuur met één of twee graden te verlagen, door
een verstandig dieet te volgen (hij adviseerde vegetarisme), door langzamer te ademen, enzovoort. Het einde kan echter niet worden vermeden en moet daarom rationeel en kalm worden geaccepteerd. Maar wat
gebeurt er dan precies? De meesten van ons hebben hierover bepaalde
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overtuigingen, maar we zouden moeten toegeven dat we niet echt weten,
en wat we niet echt weten, dat vrezen we. Het is moeilijk om iets dat we
vrezen kalm te accepteren. Dit feit zorgt ervoor, zoals Shakespeare in
Hamlet’s beroemde alleenspraak zegt, dat ‘we liever onze huidige kwalen
verdragen, dan te vluchten naar andere die we niet kennen’.
We proberen dus deze angst met verschillende theologieën te onderdrukken. Is deze poging slechts dwaasheid, zoals reductionistische wetenschappers en filosofen beweren? Overweeg dit: kun je je een ‘onbeschreven niets’ na de dood voorstellen, een stoppen van bewustzijn?
Denk erover na. Feitelijk is het logischerwijs onmogelijk dit te doen. Je
iets voorstellen is een bewuste daad; men kan niet een bewust denkbeeld hebben van geen-bewustzijn, van geen-denkbeeld. Om die reden
is de bewering dat er geen bewustzijn is na de dood van het lichaam en
zijn hersens, niet gebaseerd op enige ervaring. Het is een hypothese die
is gebaseerd op bepaalde aannames dat wetenschappers uiteindelijk in
staat zullen zijn alle mentale activiteit te verklaren in termen van hersenactiviteit. Reductionisme. Ze geven toe dat het nu niet mogelijk is dit te
doen; maar ze beweren dat het ‘ooit’ in de toekomst mogelijk zal zijn,
met andere woorden: het is een geloof, een hoop. Als zodanig staat het
op gelijke voet met het geloven in voortbestaan. Hoe zou iemand deze
strijd tussen tegengestelde overtuigingen kunnen beslechten? Hier is het
dat ervaringen, zoals de bijna-dood-ervaring (BDE), naar voren komen.
In tegenstelling tot het huidige cynisme van de meeste wetenschappers,
heeft een aantal wetenschappers dat reductionisme bestreden door te
wijzen op, en onderzoek te doen naar bepaalde fenomenen die, genomen voor wat ze waard zijn, de beweringen over het voortbestaan van
persoonlijk bewustzijn na de dood van het fysieke lichaam, ‘leven na de
dood’ zoals dat meestal wordt genoemd, lijken te ondersteunen. En het
is niet slechts de BDE waarop zij hun conclusies baseren, maar zij nemen
ook een grote verscheidenheid van andere fenomenen in aanmerking,
zoals de zogenaamde buiten-het-lichaam-ervaring (BLE), verschijnselen
van verschillende aard, beweerde communicatie met de overledene, herinneringen aan een vorig leven, en psychische fenomenen zoals buitenzintuiglijke waarneming en psychokinese (noot 2). Natuurlijk moet elk
van deze fenomenen aan zorgvuldig kritisch onderzoek worden onderworpen. Men wil niet lichtgelovig zijn, noch dogmatisch sceptisch. Men wil
al dit soort beweringen kritisch onderzoeken en wegen (dat wil zeggen,
eerlijk en objectief) om te bepalen wat ze werkelijk betekenen, als dat
al iets zou zijn, en wat ze, als ze kritisch onderzoek doorstaan, over de
menselijke natuur te kennen geven.
Het is mijn overtuiging, na meer dan veertig jaar studie van deze fenomenen, luisteren, lezen van werkstukken over het onderzoek ernaar door
competente wetenschappers, na een nadere studie van uiteenlopende
hypothesen die deze ondersteunden, dat de eenvoudigste hypothese die
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dit alles verklaart, is dat het menselijk wezen meer is dan een fysiek
lichaam. In andere woorden, pogingen tot reductionistische verklaringen
1. kunnen de fenomenen niet voldoende verklaren
2. zijn veel meer gecompliceerde theorieën of
3. zijn niet-empirische ad hoc hypothesen die uitsluitend zijn bedacht
om het reductionistische dogma te beschermen.
Als wij echter meer zijn dan alleen maar een fysiek lichaam, is het een
open vraag of dit stukje ‘meer’ de dood zou kunnen overleven. Het zou
onmogelijk zijn mijn overtuiging volledig uiteen te zetten in een kort artikel als het onderhavige. Laat ik mij daarom uitsluitend focussen op de
bijna-dood-ervaring.
Er wordt wel gesuggereerd dat de BDE in China een rol heeft gespeeld bij
het tot stand komen van het zuivere boeddhisme (Pure Land Buddhism)
in de vijfde eeuw (Carl B. Becker, The Centrality of Near-Death Experiences in Chinese Pure Land Buddhism, Anabiosis: The Journal of Near-Death
Studies 1.2, december 1981,: 154-171). Veel culturen geloofden in de
mogelijkheid van een buiten-het-lichaam-ervaring - één van de genoemde niveaus in het merendeel van de BDE’s - en beweerden sjamanen gehad te hebben die daartoe in staat waren (D.A. Shiels, A Cross-Cultural
Study of Beliefs in Out-of-the-Body Experiences, Waking and Sleeping’,
Journal of the Society for Psychical Research, 1978,: 697-741). Het is
echter hoofdzakelijk in het laatste deel van de twintigste eeuw dat verslagen van BDE’s voorkomen, eenvoudig omdat toen de technologie was
ontwikkeld om iemand die naar de gewone maatstaven was overleden,
weer tot leven te roepen. Zelfs toen duurde het tot de publicatie van Dr.
Raymond Moody Jr.’s boek Life after Life in 1975 dat het fenomeen van
zowel mensen die erin geloofden als van waarheidszoekers de aandacht
trok. Sindsdien is een aantal boeken en artikelen over het onderwerp
geschreven; mijn favoriet daarbij is de cardioloog Dr. Michael Sabom,
iemand die begon als scepticus en omsloeg tot iemand die erin gelooft
als gevolg van zijn persoonlijk onderzoek (Michael B. Sabom, Recollections of Death NY: Harper & Row, 1982); Kenneth Ring, Life at Death (NY:
Coward, McCann & Geoghegan, 1980), en Heading toward Omegcu in
Search of the Meaning of Death (NY: William & Morrow, 1984). Een samenwerkingsverband van onderzoekers in dit specifieke fenomeen werd
opgericht en men startte de uitgave van een aan dit onderwerp gewijde
krant.
Vóór het fenomeen nader te bespreken, is het echter nodig enkele zaken
goed te onderscheiden. Zowel critici als enthousiastelingen laten namelijk
soms na om dit te doen, met als gevolg dat totaal verschillende, maar op
een bepaalde manier overeenkomsten vertonende fenomenen over één
kam worden geschoren. Dit betreft de zogenaamde buiten-het-lichaamervaringen (BLE), doodsbedvisioenen, de verwachte-dood-ervaring (VDE)
en de feitelijke bijna-dood-ervaring (BDE). De buiten-het-lichaamervaring is, zoals eerder vermeld, een aspect of onderdeel van de BDE,
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maar doet zich vaker voor, onafhankelijk van enig dreigend gevaar voor
het lichaam. Soms wordt de buiten-het-lichaam-ervaring wel ‘bilocatie’
en soms ook ‘autoscopie’ genoemd, omdat het meestal bestaat uit het
zien van het eigen lichaam vanuit een punt buiten het lichaam.
De buiten-het-lichaam-ervaring (BLE) wordt vaak ‘wegverklaard’ als
zijnde gelijk aan een gedissocieerde, afgescheiden staat van meditatie,
of aan verbeelding die is gebaseerd op de ervaring om zichzelf in een
spiegel te zien, enzovoort. Ik had ooit een buiten-het-lichaam-ervaring
bij vol bewustzijn: ik heb over een periode van veertig jaar regelmatig
gemediteerd – en vanzelfsprekend zie ik mijn spiegelbeeld dagelijks – en
geen van deze hypothesen kan mijn ervaring voldoende verklaren. Er bestaan ook ingenieus ontworpen experimenten om de buiten-het-lichaamervaring te onderscheiden van ‘reizende helderziendheid’ (traveling clairvoyance) en andere fenomenen.
De verwachte-dood-ervaring (VDE) vindt plaats als iemand zich midden
in een ernstig ongeluk bevindt, of op weg is naar wat logischerwijze de
dood zal zijn. Deze ervaring heeft enige overlap met de BDE, maar omdat
geen dood (of bijna-dood) heeft plaatsgehad, moet zij als een afzonderlijk fenomeen worden geclassificeerd, en kan zij niet worden aangewend in een poging de BDE te verklaren. Doodsbedvisioenen zijn ook zeer
verschillend van de BDE en vinden plaats als terminaal zieke personen
bij hun volle bewustzijn kennelijk eerder gestorven vrienden of familieleden waarnemen, wat zij interpreteren als dat deze hen zouden komen
halen. Daarom worden dit vaak ‘weghaal-visoenen’(take away visions)
genoemd (zie Karlis Osisd en Erlander Haraldsson, At the Hour of Death
NY: Avon Books, 1977) en hun eerdere rapportage Deathbed Observations by Physicians and Nurses (NY: Parapsychology Foundation, 1961).
Feitelijk kan de persoon die zo’n visioen had, pas uren of dagen later
sterven. Dit is duidelijk niet zoals bij een BDE.
In de ‘klassieke BDE’, als we dat zo mogen noemen, stopt het hart, stopt
de ademhaling en kan het lichaam beginnen koud aan te voelen. Er zijn
zelfs meldingen dat in de zeer zeldzame gevallen dat hersenactiviteit tijdens een operatie in het ziekenhuis op de monitor zichtbaar was, het elektro-encefalogram (EEG) ‘vlak’ werd, oftewel geen hersenactiviteit meer
aangaf. Natuurlijk vindt het merendeel van deze gevallen – waarschijnlijk
de meeste – plaats buiten ziekenhuizen, dus de meldingen ‘gestorven’
zijn gebaseerd op informele observaties (pogen een pols te voelen, geen
duidelijk rijzen en dalen van de borst waarnemen, enzovoort). De meeste
EEG’s registreren alleen de elektrische activiteit van de hersenen, dus
‘vlak worden’ van de lijn op de monitor betekent niet noodzakelijk dat
alle hersenactiviteit is gestopt. Daarna wordt de patiënt gereanimeerd,
vaak door een defibrillator. Het verslag van de ervaringen die een patiënt
had tijdens de periode die ‘klinisch dood’ wordt genoemd, vormt de basis
van de BDE. Deze verslagen verschillen van persoon tot persoon, maar ze
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hebben bepaalde vaak terugkerende kenmerken, die verschillen al naar
gelang de tijdsduur van de ‘dood’. De patiënt dient binnen een paar minuten gereanimeerd te worden – sommige artsen spreken van slechts
twee minuten, andere van twintig minuten als mond-op-mond beademing
wordt toegepast – omdat anders het gebrek aan zuurstof in de hersenen
het afsterven van cellen veroorzaakt zodat het geheugen, zelfs als wordt
gereanimeerd, ernstige schade oploopt. Het is misschien het eenvoudigst
om een ‘basis-geval’ te bespreken.
De patiënt die ‘sterft’ (tijdens een operatie, door een ongeval, verdrinking
of als gevolg van een hartaanval) hoort iemand zeggen ‘Oh, mijn God,
hij is dood’ of woorden van gelijke strekking. Hij probeert te antwoorden
dat dit niet waar is, maar kan zijn stem niet gebruiken. (NB Ik gebruik
hier voor het gemak even de mannelijke vorm om te vermijden steeds
‘hij of zij’ te moeten zeggen of iedere zin in het meervoud te moeten zetten, maar niet vergeten mag worden dat vrouwen en mannen even vaak
verslag doen van de ervaring.) Hij kan daardoor even een alarmerend
gevoel of een gevoel van paniek ervaren. Dit wordt dikwijls gevolgd door
een soort zoemend geluid, waarna de persoon merkt zich buiten het lichaam te bevinden, kijkend naar pogingen het lichaam te verzorgen. Op
dit moment realiseert de persoon zich dat hij geen pijn heeft, en krijgt
hij het rustige gevoel een afstandelijke toeschouwer van het tafereel te
zijn. Regelmatig zal de persoon, na reanimatie, aspecten van het tafereel
beschrijven die onmogelijk toe te schrijven zijn aan normale zintuigen
(bijvoorbeeld aan het gehoor, dat nog enige tijd in stand blijft nadat de
andere zintuigen hun functie hebben beëindigd). De persoon heeft vervolgens het gevoel door een donkere plek te gaan – vaak beschreven als
een tunnel of een vallei – en dan uit te komen op een schitterend gebied
van onbeschrijflijke schoonheid waar alles overgoten is door een licht dat
totaal anders is dan het licht op aarde. Op deze plek wordt hij ontvangen
door een vriend, een warme aanwezigheid (die Moody beschrijft als ‘een
wezen van licht’). Deze persoon of ‘dit wezen’ geeft hem op telepathische
wijze de geruststelling dat alles goed gaat, en helpt hem zijn vorig leven
razend snel maar zeer gedetailleerd te overzien, onpersoonlijk en objectief, hem daarbij noch veroordelend voor fouten die hij heeft gemaakt
noch prijzend voor zijn goede daden. Het ‘wezen’ biedt hem de mogelijkheid ‘terug te gaan’, maar de ervaring van de locatie is dusdanig dat het
aanbod vrijwel altijd wordt afgewezen. Dan vindt de persoon zich gesteld
voor een soort barrière – een muur, een meer, een rivier, een touw – waar
‘het wezen van licht’ hem meedeelt dat zijn ‘tijd’ nog niet gekomen is en
dat hij ‘terug’ moet. Sommigen doen verslag van een gevoel terug te vallen in hun lichaam, maar de meesten vinden zich plotseling terug in het lichaam en voor het eerst voelen zij de pijn van het ongeluk of de hartaanval of het trauma dat hun ‘dood’ teweeg bracht. De ervaring is echter zo
krachtig dat zij een transformerend effect heeft op het verdere leven van
de persoon. (Terwijl ik dit artikel aan het schrijven was, kwam toevallig
een vriend binnen die zijn BDE tijdens de tweede wereldoorlog beschreef.
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De ervaring was, meer dan een halve eeuw later, nog springlevend in zijn
gedachten.) De persoon verliest alle angst voor de dood, maar realiseert
zich ook de waarde van het leven en wordt nogal ongeduldig bij de triviale zaken waaraan we gewoonlijk onze tijd, energie en geld verspillen.
Hij voelt ook dat de ervaring zo waardevol is dat erover praten deze op
de een of andere manier naar beneden haalt. Bij elke gelegenheid vindt
hij geen woorden om haar behoorlijk te beschrijven, en als hij dan toch
de ervaring probeert te delen met beroepsmedici, familie of vrienden ontmoet hij meestal zo’n ongeloof dat hij stopt met praten. Het is feitelijk
een hele verademing als hij iemand vindt – een professional als Moody
of Sabom, iemand anders die een BDE heeft gehad of een theosoof – die
hem serieus neemt.
Dit zijn de typische kenmerken van een volledige ervaring. Persoonlijk
heb ik enkele mensen ontmoet die deze ervaring hebben gehad of die
iemand kennen die deze heeft gehad. Hun verslagen tijdens gesprekken
met mij vertonen het zelfde patroon als hierboven uiteengezet. Ik ben
ervan overtuigd (ik zou zelfs zo moedig willen zijn te zeggen dat ik weet)
dat zij niet liegen. Dat is echter niet hetzelfde als te zeggen dat hun
verslagen nauwkeurige beschrijvingen zijn van een leven na de dood;
tenslotte stierven zij niet. Hun ervaring was een bijna-dood-ervaring. Dat
betekent dat er nog iets doorging in het bewustzijn – en zoals we van
neurofysiologische onderzoekingen weten – in de hersenen.
Waarom zou dit alles niet slechts een soort door het brein opgeroepen fantasie zijn, het resultaat van het vrijkomen van morfine-achtige
opioïden, het natuurlijke antwoord van het brein op stress?
Allereerst is er de gelijksoortigheid (hoewel geen volkomen gelijkheid)
van de BDE’s. Dit is precies wat iemand zou verwachten te ontdekken als
verschillende mensen bijvoorbeeld getuige waren van hetzelfde tafereel
of dezelfde muziek zouden horen. We interpreteren deze breintoestanden
niet als fantasieën. Te stellen dat de BDE’s fantasieën zijn, veronderstelt
dat alle realiteit fysiek intersubjectief is, namelijk toegankelijk voor normale zintuiglijke waarneming (of de verlenging ervan door uiteenlopende
instrumenten, zoals elektronmicroscopen).
Waar zijn de zintuigen gelokaliseerd? In het fysieke lichaam! Als iemand
uitsluitend de ervaring van fysieke zintuigen als bewijs toestaat, zal hij
natuurlijk alleen fysieke objecten en gebeurtenissen vinden.
Ten tweede zijn er tijdens de buiten-het-lichaam-ervaring regelmatig verslagen van gebeurtenissen, apparatuur, personen enzovoort die de ‘dode’
persoon onmogelijk zou kunnen geven, tenzij hij werkelijk bij het tafereel
aanwezig was. Deze aspecten van de BDE worden gewoonlijk zorgvuldig
buiten beschouwing gelaten door reductionisten.
Ten derde hebben onderzoekers aangetoond dat de BDE niet overeenkomt
met een voorafgaande religieuze overtuiging: inderdaad schijnt zij zeer
veelvuldig voor te komen bij niet-religieuze, of op zijn minst agnostische
personen die vooraf niet geloofden in een leven na de dood. In dat geval
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is het moeilijk te begrijpen hoe zo’n bijzonder ‘verdedigingsmechanisme’
tot stand zou komen. Ik woonde jaren geleden een symposium bij waarin
onderzoekers hadden getracht uit te vinden of er bepaalde fysiologische,
psychologische of socio-economische factoren waren die de personen die
een BDE hadden ervaren met elkaar in verband brachten. Zij onderzochten meer dan honderd van dit soort factoren en vonden geen verband.
Het lijkt er dus op dat we de ervaring serieus moeten nemen als zijnde op
z’n minst een gedeeltelijk bewijs van voortleven.
Zoals eerder vermeld, is dat niet het hele verhaal. Als men naar het
volledige scala van bewijzen kijkt (buitensluitend wat geen nauwkeurig
onderzoek kan doorstaan, zoals de meeste fenomenen van mediums),
wordt men gedwongen te concluderen dat het voortbestaan van persoonlijk bewustzijn na de dood van het fysieke lichaam een feit is. Wat de
aard van deze staat na de dood is, is een ander verhaal en vraagt om
afzonderlijk onderzoek. Over dat onderwerp kan theosofische literatuur
zoals De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett of Leven na de Dood van
C.W. Leadbeater, evenals hindoeïstische en boeddhistische teksten, een
behoorlijke bijdrage leveren. Het is het toppunt van arrogantie om de
hypothese van voortleven te verwerpen op basis van neurologisch bewijs.
Natuurlijk vinden neurologische verschijnselen plaats tijdens de BDE. Als
dat niet zo was, zouden mensen ze niet kunnen herinneren – of het zou
geen BDE zijn. Het zou, als ik het zo mag noemen, een totale dood ervaring (far-death experience) zijn, en deze zou als zodanig niet worden
gecommuniceerd met diegenen van ons die nog geïncarneerd zijn. Neurologie verklaart dus niets.
Niets van dit alles doet hoe dan ook afbreuk aan het belangrijke feit dat
we onze aandacht moeten focussen op het huidige moment. Dat is uiteindelijk het enige moment waarin we werkelijk leven. Als we in onze ziel de
‘bagage’ van ons verleden met ons meedragen, belemmert dat ons in het
heden om vrij en creatief te handelen. Als we toekomstbeelden (verwachtingen, plannen, voornemens) creëren, slagen we er vaak niet in deze te
realiseren omdat ze niet overeenkomen met de reële werkelijkheid, met
‘wat is’ zoals J. Krishnamurti het noemde. Het zijn slechts projecties van
onze geest.
Niettemin is één van de emoties die ons in het heden kan kwellen, de
angst voor de toekomst. We zouden deze kunnen onderzoeken, zoals
J. Krishnamurti en Zen ons zouden laten doen, en zodoende de illusoire
aard ervan kunnen begrijpen en verdrijven. Niet iedereen kan dit. Een
andere manier om met angst die is gebaseerd op onzekerheid of onwetendheid om te gaan is deze te verdrijven door middel van kennis. Dat is
de waarde van onderzoek naar BDE en gelijksoortige fenomenen. Angst
kan echter niet worden vervangen door een andere illusie, en dat is wat
reductionisme is.
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In dit artikel gebruikt de schrijver de termen:
NDE - Near Death Experience
BDE - bijna-dood-ervaring
OBE
BLE
EDE
VDE

-

Out of Body Experience
buiten-het-lichaam-ervaring
Expected Death Experience
verwachte-dood-ervaring

Noot 1: Reductionisme is het terugbrengen van een complexe theorie of
voorstelling van de werkelijkheid tot een versimpelde (redactie).
Noot 2: Psychokinese is het bewegen van voorwerpen op paranormale
wijze (redactie).
Uit: The Theosophist (1999) en Theosophy Forward (2015)
Vertaling: S.C.

Theosofie en muziek op het Internationaal Theosofisch Centrum
In de huiskamer van St Michaels House laat Martie Velthuis aan leden van
de TS en geïnteresseerden levende muziek horen en gaat daar iets over
vertellen.
Iedere keer wordt ook solfège-les geven om het gehoor te ontwikkelen
door te herkennen. Zo mogelijk wordt er iets gezongen.
Als deze basis is gelegd helpen beide aspecten (ervaring en inzicht) ons
om te begrijpen wat mevrouw H.P. Blavatsky leert in haar esoterische instructies uit De Geheime Leer deel III over de mens, muziek, kleuren en
zevenvoudigheid. De bijbehorende teksten worden bestudeerd.
Iedereen is van harte welkom!
Data:
zaterdagmiddag 5-11, 3-12 (2016) en 7-1, 4-2, 11-3 en 1-4 (2017)
Tijdstip: van 14.00 tot ongeveer 16.00 uur.
Kosten: een kleine vrijwillige bijdrage
Plaats: St Michaels House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
Aanmelden: martievelthuis@gmail.com of 035- 541 71 18
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Professor Van der Stok dag
Op zaterdag 10 september 2016 vond in de Besant Hall in Naarden het
evenement Professor J.E. van der Stok, zijn leven en werk plaats met ongeveer vijfenzeventig deelnemers. Georganiseerd door het Internationaal
Theosofisch Centrum (ITC) en de Theosofische Vereniging in Nederland
(TVN), in nauwe samenwerking met de Stichting Johan Ewald van der Stok
Fonds, de Vrij-Katholieke Kerk en de Nederlandse afdeling van de Internationale Orde van Tafelronde. Van al deze groepen waren deelnemers
aanwezig, evenals veel belangstellenden, en een onverwachte afvaardiging
van de familie Van der Stok zelf, met kleinkinderen en achterkleinkind!
Ronald Engelse (zie ook het juni nummer van Theosofia 2016, bladzijden
86-87) vertelde over het leven van Professor Van der Stok (hierna: Prof.
VdS) die leefde van 1880 tot 1958, over zijn helderziendheid, hoe hij werd
opgeleid door C.W. Leadbeater (hierna CWL). Richtte de helderziendheid
van CWL zich als het ware meer op de momentopnames, de plaatjes, Prof.
VdS verdiepte zich meer in de processen daarachter, de uitwerking daarvan, als het ware minder statisch. Ronald sprak over hiërarchieën, engelen
en goede daimonen. Hij belichtte het doel dat Prof. VdS voor zijn luisteraars
voor ogen had, namelijk het ontwikkelen van ‘vision’, een alomvattende visie, inzicht, middels ‘the queenly power of imagination’ (het koninginnelijk
vermogen van imaginatie).
Ietske Engelse belichtte het vrouwelijk aspect, de Grote Moeder en het
werk van de vrouw in de Vrij-Katholieke Kerk waar zij priester is.
Zij besloot haar inleiding met een meditatief moment.
Coen Brandt lichtte ceremonieel werk toe: op een speciale plaats en tijd, in
een gewijde ruimte, met symbolen, groepswerk met bepaalde functionarissen, een opening en sluiting, waarbij gewerkt wordt met geestelijke energieën, bewustwording en heling ten behoeve van de hele wereld. Daar waar
CWL vaak de inhoud van ceremonies beschreef, vulde Prof. VdS middels
zijn helderziende ervaringen aan hoe een rituaal uitwerkt als een levende
interactie, een meer holistische benadering dus. Als kleine jongen maakte
Coen Prof. VdS mee, snapte uiteraard niets van zijn lezingen die ook nog
eens in het Engels waren, maar voelde scherp de verlichtende energie die
van de bijeenkomsten uitging. Coen had een oude bandopname zo bewerkt
dat de deelnemers van deze dag de stem van Prof. VdS konden horen.
Michiel Haas vertelde hoe zijn vader, de arts Hans Haas, veelvuldig met
Prof. VdS sprak (Hans ontwikkelde later, in nauwe samenwerking met ‘de
prof’ het genezingsrituaal). Michiel vertelde over het boekje The Place and
Dharma of the Huizen Centre van Prof. VdS dat het ITC als één van de
theosofische centra van de wereld noemt, om een kanaal te zijn voor het
Goddelijk Vuur in de zin van Goddelijke Activiteit. Verder sprak Michiel
over het boek Talks en Addresses met de teksten van de vele onderwer190
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pen die ‘de prof’ aan de orde stelde, zoals onder meer onderzoek van het
Zelf, concentratie, meditatie en contemplatie, theosofische feestdagen als
Adyardag en Besantdag, de belangrijkste plicht van elke theosoof, christelijke en boeddhistische feestdagen, het vrouwelijk principe en ceremonies
van Tafelronde.
Mary Kuska vertelde over de geschiedenis, hoe het ITC en de TVN de Tweede Wereldoorlog doorkwamen (tijdens WO II was theosofie verboden) en
hoe zij als jonge vrouw Prof. VdS had meegemaakt. Was haar moeder eerst
Tafelridder, als jonge vrouw was Mary dat zelf en was Prof. VdS regelmatig
aanwezig bij de bijeenkomsten van Tafelronde.
Erik en Karin van Beers belichtten in een frisse duo-presentatie hoe Prof.
VdS de jeugdbeweging Tafelronde (www.tafelronde.nu) heeft beïnvloed en
hoe de in Nederland gebruikte versie, het Huizen-rituaal, tot stand kwam.
Deze versie wijkt af van de gebruikelijke en wordt internationaal in vol
respect aanvaard. Prof. VdS zat regelmatig in de buitenkring bij de bijeenkomsten en leek niet zozeer te kijken naar de deelnemers zelf. Later legde hij dan uit hoe de energieën (op de voor hem wel, maar voor ons niet
zichtbare gebieden) zich tijdens de ceremonie opbouwden en hoe die uitwerkten. Deze waarnemingen resulteerden in bepaalde veranderingen in
het rituaal.
Na de uitleg van Erik en Karin vond een workshop plaats, een aangepaste
bloemenceremonie waarbij de deelnemers in processie de zaal binnenkwamen, een bloem kozen en in de kring gingen staan. Vervolgens mocht iedere deelnemer zijn bloem op een ronde tafel in het midden (zie foto) neerleggen onder het uitspreken van een deugd. Daarna werden deze gedeeld
met de wereld door naar buiten te draaien en de armen uit te spreiden.

Aansluitend op deze dag vond op donderdag 29 september 2016, aan het
begin van de herfst, het jaarlijkse zonnerituaal plaats, een theosofische
uitdrukking van de universele jaarlijkse vernieuwing van het geestelijk
principe.
Els Rijneker.
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Boek en Periodiek

Boekbespreking
Reïncarnatie in kaart gebracht - John Algeo
Oorspronkelijk uitgegeven in 1987; vertaald door Frank Visser; in
1990 uitgegeven door de uitgeverij van de Theosofische Vereniging
in Nederland (UTVN), ISBN 9789061750635, prijs €10,50.
Dit boek is niet van recente datum, maar verdient het zeker weer
eens onder de aandacht te worden gebracht. De denkbeelden die
erin worden ontvouwd blijken immers nog springlevend en uiterst
boeiend.
Hoewel het boek niet specifiek over de bijna-dood-ervaring (BDE)
handelt, past het uitstekend bij deze special van Theosofia.

Op laagdrempelige wijze worden diverse aspecten rondom het sterven besproken. Wie de BDE wil begrijpen, zal zich vanzelfsprekend
moeten verdiepen in de vraag ‘wie bijna stierf’ en ‘wie terugkeerde
uit de dood’.
Is dit de hele mens, een deel van de mens, de ziel of iets anders?
Op deze vragen gaat Algeo dieper in, vanuit theosofisch perspectief. Afbeeldingen verduidelijken zijn woorden. Doordat hij ook inzicht biedt in de denkbeelden over dit onderwerp van onder meer
boeddhisten en christenen, krijgt de lezer van dit relatief kleine
boekje (140 pagina’s) veel om over na te denken. De uitgebreide
literatuurlijst achter in het boek biedt extra mogelijkheden tot verdieping.
Hypnose, mediums, verslagen van mensen met een BDE en herinneringen
van volwassenen of kinderen bieden aanknopingspunten, maar geen overtuigende bewijzen. Algeo biedt zijn boek dan ook aan als overdenking. Over de
BDE zegt hij: De ervaring heeft twee hoofdaspecten. Het ene doet zich voor
in de nabijheid van het stervende lichaam, als degene die het ervaart op dat
lichaam neerziet en zich bewust is van wat er zich rondom afspeelt. Het andere is transcendent en speelt zich af in een symbolische omgeving.
Hierna volgt een opsomming van twaalf elementen, of
stappen, die in het merendeel van de BDE’s voorkomen. Algeo voegt hieraan toe: Niet allen die over bijnadood-ervaringen ondervraagd werden zijn door alle
twaalf stadia heengegaan, maar alles wat zij rapporteerden past in het schema. …. Deze verslagen geven
aan hoe het begin van de dood zou kunnen zijn – hoe
de eerste schreden aan de overzijde zullen zijn. Voor
een vervolg van het verhaal moeten we ons tot andere bronnen wenden. Hiermee doelt de schrijver op
regressie en de leringen van de wijsheidstraditie, twee
bronnen die door hem nader worden belicht.
Kortom, een bijzonder interessant boek voor wie geïnteresseerd is in het thema van deze Theosofia.
Saskia Campert
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Boek en Periodiek

Boekbespreking
de Mens, God en het Universum - I.K. Taimni
In 2015 uitgegeven door de Uitgeverij van de Theosofische Vereniging in Nederland (UTVN) - 507 pagina’s, gebonden, met leeslint,
ISBN 978 9 0617 5098 7 - prijs € 29,75
Nederlandse vertaling, typografie en vormgeving: Richard van Dijk

Het boek
Dr. I.K. Taimni (1898-1978), geschoold in de Indiase filosofie en
hoogleraar in de scheikunde, heeft een twintigtal boeken geschreven. Enkele daarvan zijn in het Nederlands vertaald en worden
intensief gebruikt als studiemateriaal. Zijn vertaling met commentaar van De Yoga-Sūtra’s van Patañjali werd en wordt ook in veel
yogagroepen bestudeerd. Het boek de Mens, God en het Universum (noot 1) bestaat sinds 2015 in het Nederlands. Wie begint
om dit boek van kaft tot kaft te lezen, moet zich realiseren dat het
geen boek voor beginners is, en dat het een geweldige reikwijdte
heeft - een geslaagde poging om De Geheime Leer van Madame
Blavatsky op vele, vooral natuurwetenschappelijke punten te actualiseren. De vele verduidelijkende schema’s en lijntekeningetjes
zijn een grote visuele hulp. Naar mijn mening is het voor gevorderde theosofie-studenten een must om dit boek te lezen en te herlezen. Dan kan de vernieuwende, integrerende kracht ervan ten volle
doordringen. Het boek heeft een waardevolle index, waar termen
vaak in hun context worden verklaard. Hierdoor is het boek als
naslagwerk zeer bruikbaar voor iedereen die theosofische studies maakt in de
natuurwetenschap, en wetenschappelijke studies in theosofie.
De bedoeling van het boek
Achter het universum en achter ons eigen leven gaat een groot mysterie
schuil. Totdat dit mysterie is opgelost kan ons leven geen betekenis hebben,
en zal de zoekende mens geen vrede kennen. De materialistische religie, filosofie en wetenschap, met haar methode die op het waarnemen en verklaren
van de fysieke werelden is gericht, schieten hierin tekort, want de fysieke
wereld is slechts de buitenste schil van ons universum. Wie daarnaast de
methode van de spirituele benadering gebruikt kan doeltreffende technieken
en verklaringen leren kennen, om de volheid van het occulte wereldbeeld te
ervaren en het grote mysterie ook op de ijlere gebieden te ontsluieren. De
heldere en overstelpende getuigenissen van talloze occultisten, zieners en
mystici met hun eerstehands ervaringen vormen de basis van deze spirituele
benadering.
De waarde van het boek
Wie dit boek heeft bestudeerd ontdekt dat het aanzet tot de ontwikkeling van
een transcendente visie waarin natuurwetenschap, religie en filosofie met
elkaar geïntegreerd raken. In dat integrale wereldbeeld is plaats voor Werkelijkheid (Sat), Bewustzijn (Cit) en Denkvermogen (Citta); ja, ook voor moderne natuurwetenschap. Dr. Taimni was immers hoogleraar in de scheikunde
én een geboren leraar in oosterse filosofie. Het is voor ons westerse denken
heel moeilijk voor te stellen dat materie in zijn wereldbeeld uiteindelijk een
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golfbeweging in de vorm van straling is, en dat
straling een modificatie van het denkvermogen is
(‘ideatie’). Atomen en moleculen bestaan voornamelijk uit ruimte en alle ‘deeltjes’, zoals elektronen
en protonen, zijn uiteindelijk ‘straling’: de ogenschijnlijk fysieke wereld is louter een verschijning
in de mentale wereld. Binnen dit wereldbeeld ontwikkelt Taimni in dit boek een niet-materialistisch
kosmologisch wereldbeeld, waarin ook begrippen
uit de moderne natuurkunde en sterrenkunde een
plaats krijgen. Hij maakt daarbij gebruik van de
filosofische stelsels en begrippen van de hindoewijsbegeerte (in het bijzonder Sāṃkya en Vedānta: noot 2) en theosofische literatuur, in het bijzonder De Geheime Leer van H.P. Blavatsky. Hij
schrijft hierover: Het doel van de filosofie, en tot
op zekere hoogte van het occultisme, is om de
realiteiten van het bestaan te vertalen naar het
menselijk intellect (bladzijde 445).
Hiermee maakt hij De Geheime Leer op allerlei gebieden up to date en verfrist
hij haar onder andere door het begrip ‘fohat’ in moderne bewoordingen nader
uit te leggen (vanaf bladzijde 435).
Enkele gedachten die me getroffen hebben:
1.Fohat
Fohat is de scheppende kracht van de eerste Logos (Brahmā, de Schepper).
Fohat wordt in de Indiase filosofie Agni (vuur) genoemd. De energie van de
tweede Logos (Vișņu, de onderhouder) is Prāna, en de energie van de derde
Logos (Maheśa, Śiva, de voleindiger) is Kundalinī. Fohat (Agni) leidt tot de
creatie van het ruwe materiaal, Prāna leidt tot de evolutie van voertuigen (fysieke en ijle lichamen) en Kundalinī leidt tot de ontvouwing van bewustzijn.
2.Trilling als de niet-materiële grondslag voor de gehele manifestatie.
Dr. Taimni beschouwt Nāda (Sanskriet voor geluid, trilling) als een supergeïntegreerde trilling in Ákāśa (Sanskriet voor ruimte), die in de kern mentaal
van aard is. In de drie hoofdstukken over tijd en ruimte gaat hij uit van de
gedachte dat Nāda de supergeïntegreerde trilling is die in zichzelf alle geïntegreerde trillingen van de fysieke en ijlere soorten bevat. Elk gemanifesteerd
systeem, zoals onze ‘schepping’ ontstaat uit een ‘Ei van Brahmā’, dat zich
aldus openbaart door Nāda waaruit vervolgens alle fysieke en bovenfysieke
vormen ontstaan.
Inderdaad, de Mens, God en het Universum is een boek om te lezen, te bestuderen en te herlezen.
Ronald Engelse
Noten:
1. I.K. Taimni, Man, God and the Universe, The Theosophical Publishing House, Adyar,
1969.
2. Sāṃkya vertegenwoordigt het voorlaatste stadium van de evolutie van filosofische concepten en Vedānta probeert de Ultieme Waarheid van het bestaan te representeren,
waarin zelfs de twee basale elementen van het bestaan, Geest en Materie, gezien worden als twee aspecten van de Ultieme Werkelijkheid (zie bladzijde 252).
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Dr. Taimni haalt een passage aan uit het boek
Het mysterieuze universum (1930)
van de sterrenkundige Sir James Jeans:

Samengevat
tendeert de moderne natuurkunde
naar een oplossing
van het algehele materiële universum
in golven en niets dan golven.
Deze golven zijn tweeërlei van aard,
gebottelde golven,
die we materie noemen
en
ongebottelde golven
die we straling of licht noemen ....
Deze concepten
reduceren het gehele universum
tot een wereld van straling.

Ronald Engelse geeft aan dat latere ontwikkelingen in de natuurkunde
deze gedachten bevestigen.
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Verenigingsnieuws
Agenda Internationaal

Agenda loges en centra

December 2016

december 2016

5-16
17

31-5/1

Adyar, India,
Theosophy and The Upanishads
met Chittaranjan Satapathy
Parijs, Frankrijk
Vergelijkende studie van wijsbegeerte, wetenschappen en
godsdiensten: waarom en hoe?
met Trân-Thi-Kim-Diêu, Franstalig
Adyar, India,
Beyond Illusion:
A Call to Unity,
Internationale Conventie van de TS

Januari 2017
9-20

23-3/2

Adyar, India,
Self-Transformation and
The Spiritual Life
met Vicente Hao Chin Jr.
Adyar, India,
Live Quantum, Be Happy
met Amit Goswami

Februari 2017
5

12

22

Antwerpen, België
Agni Yoga, de vurige hartyoga,
speciaaal voor deze turbulente tijd
met Eric Du Meunier
Belfast, Noord-Ierland
Zand-mandala’s van Tibet
met Marjorie Bloch
kunstenares - Engelstalig
Hannover, Duitsland
Geoffrey Hodson - Inkijk en
inzicht in leven en werk
van een helderziende theosoof
met Thomas Fredrich, Duitstalig

Agenda Nederland
Maart 2017
12
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Naarden
De Upanishads, Wim van de Laar
Voorjaarsdag TVN

Amersfoort
12
Meditatie / genezingsdienst,
Guido Lamot
19
Lichtfeest
Amsterdam
10
Regeneratie van de mens
(lezingen van Radha Burnier)
10
Inzicht is nu (Krishnamurti),
gespreksgroep
17
De Mahatma’s en hun brieven,
inleidende gespreksgroep
17
Er is een weg die leidt naar het
Hart van het universum,
lezing, Femmie Liezenga
Apeldoorn
1
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studieavond
15
Lichtfeest
Arnhem
5
De Geheime Leer,
gespreksgroep, Ineke Vrolijk
12
Samen mediteren,
meditatiegroep
19
Licht in de donkerte,
lichtfeest met lezing,
Alice Bouwland
Den Haag
4
Inleiding in theosofie,
cursus, Wim Leys
10
Mindfulness,
cursus, Ineke Vrolijk
10
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
12
Hermetische geneeskunst,
lezing, Frank Tuinstra
19
Lichtfeest
Groningen
10
Leven en werk van Annie Besant,
Openbare lezing, Wim Leys
Haarlem
9
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
gesprek
Heeze (Centrum Eindhoven)
17
De Geheime Leer, studie
Naarden
4
Morning Talk
6
Laat het verleden los
(Krishnamurti), gespreksavond
18
Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep
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Naarden (vervolg)
20
Een benadering van de
werkelijkheid (Sri Ram),
leesavond
Nijmegen i.o.
1
Spiritualiteit en theosofie,
inleidende cursus,
Willy Lammers
8
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
Odoorn (Centrum Assen)
7
Lichtfeest, via skype
Rotterdam
6
De geheimen van de prehistorie,
lezing, Marie José Bentink
13
Over het menselijk bewustzijn
en mogelijke ontwikkeling
ervan, studie, Ineke Vrolijk
20
Lichtfeest voor leden en
genodigden
Utrecht
2
De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk
16
Lichtfeest
27
Theosofie, eeuwige wijsheid
voor deze tijd, studiegroep
Zwolle (Centrum Lanoe)
13
Wat is specifiek voor de
TS Adyar, studie en lichtfeest

januari 2017

Amersfoort
9
De wereld van de ziel, studiegroep
16
Meditatie / genezingsdienst
Amsterdam
14
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
inleidende gespreksgroep
14
Klank en kleur, workshop,
Mariël Polman en Martie Velthuis
28
De Geheime Leer II, gespreksgroep
28
De os en zijn hoeder,
een parabel uit Zen Boeddhisme,
lezing, Guido Lamot
Apeldoorn
5
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studieavond
19
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studieavond
Arnhem
9
De Geheime Leer, gespreksgroep,
Ineke Vrolijk
16
Samen mediteren, meditatiegroep
23
Śiva-Sūtra, studie/leesgroep

Arnhem (vervolg)
30
Ledenvergadering
Den Haag
9
The power of the heart,
film, Francine Rasenberg
14
Mindfulness, cursus, Ineke Vrolijk
14
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
16
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studiegroep
23
Universeel Soefisme,
de eeuwenoude soefiboodschap,
lezing, Mieke vd Besselaar
30
Een weg tot zelfontdekking
van Taimni, studiegroep
Haarlem
13
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
gesprek
Heeze (Centrum Eindhoven)
21
De Geheime Leer, studie
Naarden
3
Laat het verleden los
(Krishnamurti), gespreksavond
8
Morning talk
22
Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep
17
Een benadering van de
werkelijkheid (Sri Ram),
leesavond
31
Ledenvergadering
Nijmegen i.o.
12
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
26
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
Rotterdam
3
Aan de voeten van de meester
(Alcyone), gesprek, Ronald Engelse
10
Over het menselijk bewustzijn
en mogelijke ontwikkeling ervan,
studie, Ineke Vrolijk
17
De brieven van de Meesters,
lezing op video
24
De illuminatie trailer, lezing,
Hans van Aurich
31
Filmavond/lezing
Utrecht
6
De Geheime Leer, studiegroep,
Ineke Vrolijk
10
Śiva-Sūtra van Taimni, studie,
Ronald Engelse
20
Samenlevingen in balans, lezing,
Marja de Vries
24
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd, studiegroep
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Zwolle (Centrum Lanoe)
10
Tussen sterven en geboorte, studie
24
Het spirituele pad, studie

februari 2017

Amersfoort
6
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
lezing, Ingmar de Boer
13
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studiemiddag
20
Ledenavond / genezingsdienst
Amsterdam
11
Regeneratie van de mens (lezingen
van Radha Burnier)
11
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
inleidende gespreksgroep
25
De Mahatma’s en hun brieven,
inleidende gespreksgroep
25
De verborgen wijsheid van het
sprookje, lezing, Wim Leys
Apeldoorn
2
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studieavond
16
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studieavond
Arnhem
6
De Geheime Leer, gespreksgroep,
Ineke Vrolijk
13
Śiva-Sūtra, studie/leesgroep
20
Samen mediteren, meditatiegroep
27
Atlantis, lezing, Wim Leys
Den Haag
6
Een theosofisch woningbouwproject
van formaat, lezing, Arjan Hebly
11
Mindfulness, cursus, Ineke Vrolijk
11
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
13
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studiegroep
20
Adyardag, ledenavond
26
Een benadering van theosofie van
Audoin, leesgroep, Wim Leys
27
Een weg tot zelfontdekking van
Taimni, studiegroep
Haarlem
10
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
gesprek
Heeze (Centrum Eindhoven)
18
De Geheime Leer, studie
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Naarden
5
Morning Talk
7
Ledenavond
19
Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep
21
Adyardag met teksten van
Chögyam Trungpa
Nijmegen i.o.
9
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
23
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
Odoorn (Centrum Assen)
23
De Geheime Leer III,
studie via skype, Bianca Kicken
Rotterdam
7
Aan de voeten van de meester
(Alcyone), gesprek, Ronald Engelse
14
Over het menselijk bewustzijn en
mogelijke ontwikkeling ervan,
studie, Ineke Vrolijk
21
De leringen van de Meesters,
lezing op video
28
Het licht van de onsterfelijke geest,
lezing, Aad v.d. Wekke
Utrecht
3
De Geheime Leer, studiegroep,
Ineke Vrolijk
14
Śiva-Sūtra van Taimni,
studie, Ronald Engelse
17
Het Urantia boek,
lezing, Robert Zwemmer
28
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studiegroep
Zwolle (Centrum Lanoe)
14
Meditatie is niet wat je denkt,
studie
28
De Mahatma’s, studie

maart 2017

Amersfoort
6
Verdiepingsavond
13
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studiemiddag
20
Meditatie / genezingsdienst
Amsterdam
4
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
inleidende gespreksgroep
4
Regeneratie van de mens
(lezingen van Radha Burnier)
25
De Geheime Leer II, gespreksgroep
25
De stem van de stilte,
lezing, Louise Koningferander
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Apeldoorn
2
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studieavond
16
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studieavond
Arnhem
6
De Geheime Leer,
gespreksgroep, Ineke Vrolijk
13
Śiva-Sūtra, studie/leesgroep
20
Samen mediteren, meditatiegroep
27
Krishnamurti, filmvertoning
Den Haag
5
Inleiding Geheime Leer vervolg,
studiegroep, Wim Leys
6
De verdrijving van de glamour
van het materialisme,
lezing, Eric Huysmans
11
Mindfulness, cursus, Ineke Vrolijk
11
Geheime Leer voor gevorderden,
studiegroep, Ineke Vrolijk
13
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studiegroep
19
Een benadering van theosofie van
Audoin, leesgroep, Wim Leys
20
Ledenvergadering
26
Inleiding Geheime Leer vervolg,
studiegroep, Wim Leys
27
Een weg tot zelfontdekking van
Taimni, studiegroep
Haarlem
10
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
gesprek
Heeze (Centrum Eindhoven)
18
De Geheime Leer, studie
Naarden
5
Morning Talk
7
Teksten uit Nag Hammadi,
inleiding en gesprek,
Parcival v. Gessel
19
Kennismaking met theosofie,
gespreksgroep
21
De Gulden Treden van Audoin,
studieavond
Nijmegen i.o.
9
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
23
Een weg tot zelfontdekking
(Taimni), gesprek
Odoorn (Centrum Assen)
23
De Geheime Leer III,
studie via skype, Bianca Kicken

Rotterdam
7
Aan de voeten van de meester
(Alcyone), gesprek, Ronald Engelse
14
Over het menselijk bewustzijn en
mogelijke ontwikkeling ervan,
studie, Ineke Vrolijk
21
Ledenvergadering
28
Homeopathie – de geneeskunst
van de toekomst,
lezing, Ronald v. Viersen
Utrecht
3
De Geheime Leer, studiegroep,
Ineke Vrolijk
14
Śiva-Sūtra van Taimni,
studie, Ronald Engelse
17
Nietzsche en spiritualiteit,
lezing, Kees Voorhoeve
28
Theosofie, eeuwige
wijsheid voor deze tijd,
studiegroep
Zwolle (Centrum Lanoe)
14
Atlantis, lezing, Wim Leys
28
Praktische theosofie, studie

Zie voor adressen en tijden
van deze bijeenkomsten:

http://www.theosofie.nl/bijeenkomsten/loges
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Van de bestuurstafel – december 2016.
Als je weet, is het je plicht anderen te helpen weten, lezen we al in het
eerste hoofdstuk van Aan de voeten van de meester. In De sleutel tot
de theosofie zegt H.P. Blavatsky dat het de plicht is van theosofen om
aan de wereld kenbaar te maken dat er zoiets als theosofie bestaat.
Het is heel goed dat theosofen met elkaar studeren, maar als zij nalaten te doen wat hierboven gezegd wordt, doen zij dan niet slechts
de helft van het werk? Het is dan ook verheugend te zien dat steeds
meer loges en centra het bovenstaande serieus ter hand nemen en,
naast studiebijeenkomsten, ook gelegenheid bieden aan belangstellenden om kennis te maken met theosofie, om via korte cursussen
of studiegroepen de drempel naar de vereniging te verlagen en de
zoekende mens de hand toe te steken. Dat spiritualiteit inmiddels
niet meer is weg te denken uit onze tot voor kort nog zo materialistische westerse maatschappij wordt steeds duidelijker. Dit beseffende
heeft een aantal leden keihard gewerkt aan een nieuwe, eigentijdse
presentatie van theosofie, en is in maart 2016 het boek Theosofie,
eeuwige wijsheid voor deze tijd uitgebracht. Het is zeer goed ontvangen en wordt goed verkocht. Negenentwintig openbare bibliotheken
hebben het in hun collectie opgenomen, en zo zal het als vanzelf zijn
werk gaan doen in het hele land, ook in allerlei steden en dorpen waar
geen loges en centra van de TVN zijn. Zó doen we wat de stichters
beoogden, en wat Annie Besant na hen zo voortvarend ter hand nam.
Het is trouwens niet alleen de plicht van elke loge en elk centrum,
maar ook van elk lid afzonderlijk: Wijs anderen de Weg, - hoe vaag
ook, ook al staat u alleen in de menigte – zoals de avondster doet
aan degenen die hun pad in duisternis bewandelen (De stem van de
stilte, vers 156).
Als u wilt dat die rivier van moeizaam verdiende kennis, van hemelse
wijsheid, fris blijft stromen, dan moet u verhinderen dat zij een stilstaande vijver wordt (De stem van de stilte, vers 287).
Een terugblik op het jaar 2016:
• De TVN voorjaarsdag van 12 maart was gewijd aan de presentatie
van het nieuwe boek Theosofie, eeuwige wijsheid voor deze tijd
op het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden, onze nationale theosofische ontmoetings- en werkplaats, zo blijkt steeds
maar weer.
• In juli vond een heel bijzonder seminar met Vicente Hao Chin Jr.
plaats over ‘Zelftransformatie’. Inmiddels is een begin gemaakt
met de Nederlandse vertaling van zijn boek over dit onderwerp,
die door onze uitgeverij zal worden uitgebracht.
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•

•
•

In september zijn de loges en centra weer begonnen met hun
werk, en het is verheugend te zien welke kwaliteit zij kunnen neerzetten, ondanks het kleine aantal werkers. Ieder jaar is het weer
een verrassing om de programma’s te zien!
Op 12 september vond op het ITC de Professor J.E. van der Stokdag plaats, die boven verwachting goed bezocht werd.
Op 15 oktober konden we een unieke TVN najaarsdag meemaken,
toen de zeer getalenteerde spreker David Nieuwejaers ons plaatste voor Het levende woord, theosofische beschouwingen over het
Johannes-Evangelie. Zelden zijn we in de laatste jaren met zo’n
grote groep zó geconcentreerd geweest als op die dag. Wat hier
aan collectieve spirituele kracht werd ontwikkeld was ons ITC meer
dan waardig.

Foto: TVN Najaarsdag met David Nieuwejaers

•

Ook zeer goed bezocht was de meditatiedag op 19 november op
Saint Michael’s House. Dat deze onmisbare kant van ons werk bij
de leden leeft is ook te zien aan de programma’s van diverse loges
en centra.

2016 was een goed jaar. Ook het aantal nieuwe leden dat zich aanmeldde is toegenomen, vergeleken met voorgaande jaren. Laten we
eraan werken deze stijgende lijn voort te zetten.

Wim Leys, voorzitter TVN
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Adressen Theosofische Vereniging
Secretariaten van loges (l) en centra (c), (b) = met bibliotheek
Amersfoort (l,b):
Amsterdam (l,b):

Apeldoorn (c):

Arnhem (l,b):

Assen (c):

Eindhoven (c):
Groningen (l,b):

Den Haag (l,b):

Haarlem (c):
Leeuwarden (c,b):
Naarden (l,b):
Rotterdam (l,b):

Utrecht (l,b):

Zwolle (c,b):

Marian van der Pijl, M.Rossaartpad 8, 3813 CV Amersfoort
033 480 5653 - E-mail: amersfoort@theosofie.nl
Mw. M. Polman - 020 420 3030
E-mail: logeamsterdam@xs4all.nl
Website:www.amsterdam.theosofie.nl
Mw. M.W. Meek-Mennega, Burg. Tutein Noltheniuslaan 3
7316 BD Apeldoorn - 055 522 1983
E-mail: apeldoorn@theosofie.nl
Website: www.apeldoorn.theosofie.nl
Secretariaat: Brugstraat 7, 6811 MB Arnhem
026 351 5355
E-mail: arnhem@theosofie.nl
Website: www.theosofieinarnhem.wordpress.com
Mw. B. Kicken, Liniekampen 38, 7873 BT Odoorn
0591 227920 of 06 2847 9127 - E-mail assen@theosofie.nl
Website: www.theosofie-assen.blogspot.nl
Dhr. G.J.E.M. van den Boorn, Vier Gemalen 8, 5294 NE
Gemonde - 073 551 031I - E-mail: gboorn@gmail.com
Marjan Snakenborg, Wirdummerweg 27-A, 9917 PB Wirdum
0596 601 210 - E-mail: m.j.snakenborg@gmail.com
www.loge-groningen.blogspot.nl
Jaap Trouw, Aronskelkweg 26-C, 2555 GK Den Haag
070 397 5071 - E-mail: denhaag@theosofie.nl
Website: www.denhaag.theosofie.nl
Dhr. A Robinson, Rollandstraat 3, 2013 SL Haarlem
023 532 3193
Mw. J.H.E. de Grijs-Mulder, Lepeltjesheide 85
8471 WC Wolvega, 0561 614 067
Jan Rietdijk, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
035 694 1898 - E-mail: TV-Afd.Naarden@xs4all.nl
Mw.W. Kalkman-Verschoor, Schuwacht 256,
2941 EK Lekkerkerk - 0180 523 455
E-mail: tvnrotterdam@versatel.nl
Ellen Hakkaart, Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
06 2688 4240 - E-mail: secr.logeutrecht@gmail.com
Website: www.utrecht.theosofie.nl
Mw. L.L.C. Kuiper, Willemsvaart 1-604, 8019 AA Zwolle
038 453 1384 - E-mail: wieskuiper@home.nl

Overige adressen:
Landelijk voorzitter
België:
Loge Antwerpen:
Loge Witte Lotus:

Sabine van Osta - Geuzenplein 8, B-1000 Brussel
0032 486 631997 - E-mail: sabine_van_osta@hotmail.com
Milisstraat 22, B-2018 Antwerpen - 0032 382 74362
Busken Huetstraat 5, B-2050 Antwerpen
E-mail: info@logewittelotus.be
Website: www.logewittelotus.be

Tak ‘Vrede’, Gent:

Beke 39, B-9950 Waarschoot
Website: www.theosofiegent.be
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Secretariaat, Uitgeverij en
Theosofische boekhandel
Adyar, Bibliotheek
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Telefoon 020 6765672
E-mail: info@theosofie.nl
Website: www.theosofie.nl
Facebook:
Theosofische Vereniging
in Nederland
Open:
woensdag t/m zaterdag
van 13:00 - 17:00 uur
Hoofdbestuur
Wim Leys (voorzitter)
06 3374 0008
Guido Lamot (vicevoorzitter)
Sandra van Dalen (secretaris)
Dick Iedema (penningmeester)
010 451 2368
Loes Moreno Benseny-Frikken
Lidmaatschap
Contributie € 72,(incl. Theosofia)
gezinsleden € 36,(zonder Theosofia)
Aanmeldingsformulieren
zijn bij het secretariaat
verkrijgbaar of via de
website.
Betalingen
t.n.v. Theosofische Vereniging
in Nederland, Amsterdam
ING - IBAN:
NL31 INGB 0000 1919 10
BIC: INGBNL2A
Internationaal
Theosofisch Centrum
Valkeveenselaan 19
1411 GT Naarden
035 694 5121
E-mail:
info@itc-naarden.org
Website:
www.itc-naarden.org

Theosofische
boekhandel Adyar
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam
Telefoon		
E-mail		
Website		
Open		

020 676 5672
books@theosofie.nl
www.theosofie.nl
woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur

Professor J.E. van der Stok
Talks and Addresses
reprint from St. Michael’s News 1949-1964.
411 pagina’s. Prijs € 12,50
Dit zijn de notities van morning talks, meditaties en toespraken van Professor
J.E. van der Stok aan bewoners en bezoekers van, en andere betrokkenen
bij het Internationaal Theosofisch Centrum te Naarden. Ze zijn bijeengevoegd en herdrukt in 1980, een eeuw na zijn geboorte.
Het betreft een eigen uitgave met de techniek van die tijd, dus verwacht
geen prachtige, luxe editie: het gaat uiteraard om de zeer waardevolle inhoud. De opbrengst van deze uitgave gaat naar de Stichting Professor Johan
Ewald van der Stok Fonds.

Charles W. Leadbeater
The Astral Plane
Theosophical Publishing House, XXIII, 185 pagina’s,
paperback. ISBN: 9788170590671 Prijs € 6.00
Wat wij ervaren als de stoffelijke wereld (of het fysieke gebied) wordt
doordrongen door andere materie van ijlere dichtheid. Het ‘astrale gebied’
is het naasthogere en doordringt het fysieke, maar is onzichtbaar voor ons.
Na de fysieke dood betreedt iedereen deze wereld.
C.W. Leadbeater, die helderziend was, onthult hier in detail de eigenschappen van het astrale gebied, de verscheidene ‘bewoners’ ervan, en geeft andere fascinerende en bruikbare informatie. Het soort leven dat wij hebben
geleefd in deze stoffelijke wereld bepaalt de condities van ons bestaan na
de dood. Dat wordt met de inhoud van dit boek duidelijk gemaakt.

Charles W. Leadbeater
The Devachanic Plane
Theosophical Publishing House, 132 pagina’s, gebonden. ISBN: 817059068X Prijs € 5,50
Het naasthogere gebied van het astrale is het mentale gebied. Na de dood,
en na zijn reis door het astrale gebied, treedt de mens het mentale gebied
binnen dat ‘devachan’ of ‘de hemel’ wordt genoemd.
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Theosofische Vereniging in Nederland

D

Foto: The Elephants Adyar Renovation - zie ook www.adyar-renovation.org
Uw donaties zijn zeer welkom op NL47 RABO 0303 5085 23
ten name van: Stichting St. Michael Renovation Fund Adyar

Doeleinden van The Theosophical Society (Adyar):
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.

Wilt u deze Theosofia digitaal bekijken ?
scan de QR code hiernaast
of ga naar
www.theosofie.nl/tijdschrift-t/editie-2016/december
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