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Er is meer tussen hemel en aarde ….
Deze uitspraak opent een onbegrensd gebied dat de dagelijkse
ervaringen overstijgt. Een breed terrein, gebaseerd op ervaringen,
geloof, emoties etcetera. Tijdens deze dag wordt stilgestaan bij een
aantal aspecten die betrekking hebben op onze eigen relatie tot het
bovennatuurlijke. Binnen het kader van deze reeks studiedagen
worden diverse aspecten wetenschappelijk geduid.
10.00 Welkom en koffie. Kom beslist op tijd!
10.30 Opening
10.35 Magie en bescherming: de engelenkracht
en het onzichtbare.
Christian Vandekerkhove: (docent Theosofie, Para-psychologie en Hylisch Pluralisme aan de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen. Lid Hoofdbestuur
Belgische Theosofische Vereniging en lid Opperraad
Belgische Martinistenorde. Stichter Koilon, vzw, RitmoFosfenische Wetenschappen).
De mens is een intergeconnecteerd wezen: in de objectieve
wereld zijn we verbonden via materiële netwerken. In de subjectieve wereld via velden, gedachtenvormen en egregoren (metagedachtenvormen). We verkennen vandaag deze subjectieve energieën die ons leven bewust of onbewust medebepalen in wel en wee.
11.30 Koffiepauze
12.00 Van groepsgeest naar teamspirit
Dr. P.W. (Pim) Blomaard: (opgeleid als filosoof, gepromoveerd
in de zorgethiek, was jarenlang bestuurder van een zorginstelling en is thans verbonden aan de faculteit Religie en
Theologie van de Vrije Universiteit. Hij is daarnaast voorzitter
van de Antroposofische Vereniging in Nederland).
We kennen uit de wijsheidstraditie het thema van groepszielen: geestelijke machten die aan een volk, of een stam,
of een familie leidinggeven. Waar de groepsziel machtig was,
daar was het indi-vidu veelal onmachtig. In onze tijd van
individualisering is de invloed van dergelijke machten op onze

keuzes kleiner geworden. We voelen meer vrijheid om onze eigen
weg te gaan. De saamhorigheid is dan ook niet meer bij voorbaat
gegeven, maar zal moeten ontstaan vanuit een eigen keuze.
Waar wil ik bij horen en hoe breng ik dan samen met anderen
gemeenschapszin tot stand? Daarmee komen we midden in de
moderne tijd, waarin allerhande groepen en teams op zoek zijn naar
een syner¬getische, verbindende kracht. We werken hard aan teambuilding en aan teamspirit. De opgave daarin is om ons bewust te
worden van de mogelijkheid dat er een ‘spirit’ is die het team kan en
wil inspireren.
12.55 Lunchpauze. Voor soep wordt gezorgd.
Neem zelf lunchpakket mee.
14.00 Psychokinese en poltergeist in de context van
parapsychologisch onderzoek
Prof. em. dr. Hans Gerding (filosoof, parapsycholoog, docent,
auteur en filosofisch counselor op het gebied van grenservaringen).
Uit enquêtes blijkt dat mensen psychokinese (‘vanzelf’ bewegende voorwerpen) rapporteren. De hedendaagse jeugdcultuur (‘gaming’ en netflix-films) zit vol met spoken (poltergeist) en psychokinese. In deze lezing staan de spookverschijnselen in een huis in Druten centraal, waar de spreker deze
verschijnselen niet alleen optekende, maar ook wetenschappelijk
onderzocht. Vanuit de parapsy¬chologie kan er licht worden geworpen
op deze fenomenen, terwijl er desondanks intrigerende vragen over
blijven.
14.55 Theepauze
15.25 Annie Besant on the Supernatural
Kurt Leland: (one of the world’s foremost authorities on the
life and work of Annie Besant and international lecturer for the
Theosophical Society (Adyar). Edited an anthology entitled
Invisible Worlds: Annie Besant on Psychic and Spiritual
Development. His article “‘Friendly to All Beings’: Annie
Besant as Ethicist” recently appeared in the British Journal for
the History of Philosophy. Published several books on socalled supernatural phenomena: Otherwhere: A Field Guide
for Astral Travelers; The Unanswered Question: Death, Near-Death,
and the Afterlife; and The Multidimensional Human: Practices for
Psychic Development and Astral Projection).
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On 1 October, we celebrate the 175th anniversary of the birth of Annie
Besant (1847–1933), second international president of the Theosophical
Society. Moving from a conventionally religious girlhood, with belief in
saints and miracles, she became disaffected with established religion
and became an atheist, entirely disbelieving in life after death and the
supernatural. Yet she was not satisfied with her century’s scientific
materialism. She began experimenting with Spiritualism, was led to
review The Secret Doctrine, met Madame Blavatsky, and joined the
Theosophical Society, where she quickly became one of its most prolific
advocates in speech, books, and service throughout the world.
In this program, we will investigate Annie Besant’s attitude toward the
supernatural, focusing on her position that what we call supernatural is
actually a higher order of nature, that there are no miracles, only expressions of scientific, moral, and spiritual laws. As we shall see, Besant
explains the seemingly supernatural powers of nature and humanity in
terms of a hierarchy of subtle planes and bodies that range from atoms
of dust to the highest archangels.
16.30 Sluiting

Inschrijven:
Tijdig inschrijven is noodzakelijk.
Inschrijven via het inschrijfformulier
op www.theosofie.nl
Vervolg programma’s
De volgende dagen staan in onze planning.
17 December De Mystiek dood en wederopstanding
David Nieuwjaers
(Programma volgt)

Zie voor algemene informatie over deze reeks
programma’s onze site www.theosofie.nl

		

Inschrijfformulier

Programma Latente vermogens 1 Oktober 2022 “Het bovennatuurlijke”
Inschrijven is noodzakelijk om verzekerd te zijn van plaats
Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:
Telefoon:
Email adres:
Lid van Theosofische Vereniging (TVN)? Ja/nee:
Inschrijven door:
• Formulier downloaden, invullen en per email sturen aan:
evenementen@theosofie.nl
• Of: Ingevuld formulier per post sturen aan:
Evenementen TVN. Tolstraat 154 1074 VM Amsterdam.
• Telefonisch: 020-676 56 72 – woensdag tot en met zaterdag tussen
13.00 en 17.00.
Kosten inclusief koffie, thee en soep tijdens de lunch.
Neem je eigen lunchpakket mee.
Leden TVN: 		
€ 50
Belangstellenden:
€ 65
Betalen:
• Kosten vooraf te betalen via: NL31 INGB 0000 191910
t.n.v. Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam
vermelden: dag 1 oktober 2022
• Of: ter plekke pinnen (geen contante betaling).
Route:
Voor hen die voor het eerst naar ITC komen: de ervaring leert dat men snel
verdwaalt. Raadpleeg de routebeschrijving op site ITC: www.itcnaarden.org

Programma’s georganiseerd door:
Theosofische Vereniging in Nederland www.theosofie.nl
Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden www.itc-naarden.org
Plaats: Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GR Naarden

