Latente Vermogens
In De Mens

Een reeks programma’s over
buitengewone ervaringen en energieën in
de ontwikkeling van de mens
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Uit onderzoek blijkt dat 51% van de bevolking in
westerse landen buitengewone ervaringen heeft gehad,
zoals helderziendheid, telepathie, lucide dromen,
bijna-dood ervaringen, contact met overleden dierbaren,
en mystieke, spirituele en esthetische ervaringen.
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Hoe bijzonder die ervaringen ook kunnen zijn, in sociologisch opzicht
zijn ze heel normaal. Ze maken niet alleen massaal deel uit van de
postmoderne wereld waarin wij leven, maar ook van de wijsheidstradities van alle culturen. Onderzoek naar dit soort ervaringen is sinds de
oprichting van de Theosophical Society in 1875 een van haar doelstellingen. In een reeks van seminars en studiedagen wordt onderzocht wat nieuwe inzichten in wetenschap, religie, filosofie en therapie
kunnen bijdragen aan een verdiepende verkenning van latente vermogens die in ons sluimeren.
Buitengewone ervaringen
In buitengewone ervaringen kunnen bekende grenzen wegvallen (tijd
en ruimte, onze individualiteit, ons fysieke lichaam), waarna een onbekend terrein betreden wordt (voorbij dood en geboorte, ongewoon
sterke empathie, mystiek). Mensen kunnen dit beleven als kennismaking met een verdieping van inzicht in de eigen persoonlijkheid,
de wereld en de kosmos waarin wij leven. Deze ervaringen kunnen
iets kleins zijn, als een knipoog van het universum, bijvoorbeeld als je
weet wie je belt als je de telefoon hoort. Maar ook kunnen deze ervaringen overweldigend zijn, inzicht gevend en/of beangstigend.
Ze kunnen zich spontaan voordoen of het resultaat zijn van een doelgerichte voorbereiding, al dan niet spiritueel.
Het is belangrijk de verschillende aspecten van deze ervaringen tegen
het licht te houden, en ze te integreren in ons leven. Dit is niet alleen
van belang voor hen die deze ervaringen hebben ondergaan, maar
ook voor spirituele begeleiders en psychologen die met vragen
hierover geconfronteerd worden.

Latente Vermogens
In De Mens

Buitengewone ervaringen en bijzondere vermogens
Sommige ervaringen, zoals helderziendheid, zijn het gevolg van
bijzondere vermogens die latent in de mens aanwezig zijn en zich
spontaan presenteren. Anderzijds kunnen vermogens worden
ontwikkeld. De wijsheidstradities geven aan dat alleen vermogens die
het gevolg zijn van innerlijke transformatie heilzaam zijn. Dit is een
geleidelijk proces. Forceren is niet wenselijk of zelfs gevaarlijk.
Het programma
Doel van het programma is verdieping van ons inzicht in deze bijzondere ervaringen door verbinding te zoeken met de rationele structuren
van hedendaagse wetenschap en met wat ons in de wijsheidstradities
is overgeleverd.
Programma tijdens Corona
We weten bij de samenstelling van het programma nog niet of in het
najaar de 1.5 meter regeling nog geldt. We hebben besloten om de
fysieke bijeenkomst als het enigszins mogelijk is door te laten gaan.
Zonder de 1.5 meter regel vindt het programma volledig plaats in
de Besant Hall. Als de 1.5 meter regels nog bestaan moeten we het
aantal deelnemers beperken. Mogelijk worden deelnemers verdeeld
over meerdere gebouwen. Geef in ieder geval bij de inschrijving op
of je deel uitmaakt van één huishouden. Dat bepaalt mede hoeveel
mensen er in een zaal kunnen.
Theosofie biedt een veilige omgeving
om deze onderwerpen te bestuderen
Theosofie, of goddelijke wijsheid, is een verborgen kennis en ook de
kennis van het verborgene. Alles wat door de zintuigen wordt waargenomen heeft een verborgen diepte. Het oppervlak van voorwerpen,
hun uiterlijke horizon, is slechts de grens. De ontwikkeling van spirituele intuïtie is nodig om een synthese tussen innerlijk en uiterlijk te
realiseren. Dit vraagt om een veilige omgeving en concepten waarbij
eenieder voor zichzelf deze synthese kan ontwikkelen.
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Vragen die aan de orde komen:
Zijn de besproken fenomenen regressieverschijnselen
(terugkeren naar een eerdere fase van de levensontwikkeling)
of mogelijkheden van de toekomstige mens?
Ervaringen kunnen de persoonlijkheid overstijgen, of juist door
aspecten van de persoonlijkheid worden ingegeven, zoals emotie,
wenselijkheid, fantasie et cetera. Hoe herken je het verschil?
Hoe verhoudt dit zich tot innerlijke transformatie?
Wat zijn de religieuze, filosofische, psychische (klinische) en
culturele implicaties van deze ervaringen?
Draagt de studie van deze ervaringen bij tot een beter begrip
van onze spirituele en sociale uitdagingen?

De Theosofische Vereniging (Adyar)
kent de volgende doeleinden:
1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der
mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste
of huidskleur.
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst,
wijsbegeerte en wetenschap.
3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur
en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.
De missie van de Theosophical Society (Adyar)
Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen en verwerkelijken
van een zich steeds verdiepend inzicht in de eenheid van alle leven,
de tijdloze wijsheid en spirituele zelftransformatie.
Het Internationaal Theosofisch Centrum
Ieder verblijf op het ITC is bedoeld om innerlijke stilte, vrede en een
harmonieus leven te bevorderen. Daarom is roken en het gebruik van
drugs op het terrein niet toegestaan, wordt er geen alcohol gedronken
en alleen vegetarisch gegeten.
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Programma
31 Oktober 2021 “Werken met energieën”
11 December 2021 “Het boven natuurlijke”
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31 Oktober 2021 “Werken met energieën”
Programma
Bijzondere energieën zijn altijd latent aanwezig en trekken veel
aandacht. We zijn als mens in staat hiermee in contact te komen,
en hiermee te werken. Soms zijn ze het gevolg van buitengewone
ervaringen, soms ingebed in een spirituele traditie.
Een actieve toepassing is alleen verantwoord binnen bepaalde
randvoorwaarden. Van fundamenteel belang is de intentie van de
betrokkene.

6

10.00 Welkom en koffie. Kom beslist op tijd!
10.30 Opening
10.35 Het wijden van mensen, plaatsen en voorwerpen
Dr ir Gert Jan van der Steen (Bisschop van de Vrij-Katholieke Kerk, was bijzonder hoogleraar Informatiekunde.
Bezig met de integratie van oude en nieuwe vormen van
spiritualiteit). Mensen kunnen door hun intentie bijdragen aan de vorming van krachtplekken zoals tempels en
kerkgebouwen. Een goede start wordt gemaakt met een
wijdingsrituaal waarin de functie van de plek wordt verbonden met spirituele energieën. Ook talismannen en
iconen kunnen zo worden gezegend. Op hun beurt worden de
mensen gewijd die de ritualen uitvoeren. We zullen de interne werking
nagaan.
11.30 Koffiepauze
12.00 Aura’s en chakra’s leren waarnemen, een weg van
bewustwording van metafysische energie
Drs. Pierre van Eijl (honorair onderzoeker op het gebied
van het hoger onderwijs verbonden aan de Universiteit
Utrecht. Daarnaast al vele jaren aura-reader en -healer.
Beheert de website van het Koendalinie Netwerk).
Wat zou jouw antwoord zijn op de vraag: “Ben je een
lichaam of heb je een lichaam?” Het zoeken naar een antwoord op deze vraag kan een belangrijke stap zijn op de
weg van spirituele ontwikkeling. Het leren waarnemen van de metafysische energieën van aura’s en chakra’s kan daarbij een manier zijn
om de spirituele wereld waar te nemen.

12.55 Lunchpauze. Voor soep wordt gezorgd.
Neem zelf lunchpakket mee.
14.00 De symfonie van de spirituele ervaring
Dr Saskia Bosman, (bioloog en zelfstandig onderzoeker,
geeft trainingen voor persoonlijke en organisatieontwikkeling.
Organiseert en begeleid transformatieve natuurreizen).
Tijdens buitengewone ervaringen, zoals telepathie,
energetische healing en mystieke ervaringen zijn o.a. de ademhaling, hartslag, hersengolven en het licht van de cellen wetenschappelijk onderzocht. Tijdens positieve ervaringen passen de
ritmes van een persoon in elkaar en bij die van anderen en de
omgeving. Ook de rol van de pijnappelklier, neuroplasticiteit en van
het DNA zal worden belicht.
14.55 Theepauze
15.25 De mens als antenne
Drs Peter Kampschuur (Psycholoog en ademtherapeut, geeft
cursussen ‘Omgaan met energieën’ aan het Parapsychologisch
Instituut. Schreef Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie).
Bewustzijn en energie zijn twee kanten van dezelfde munt.
Het stromen of stagneren van onze energie bepaalt wat wij
ervaren en het (eventueel verscherpt) functioneren van onze
zintuigen.
De (bewuste) ademhaling is het belangrijkste middel om onze
energiehuishouding te ordenen. Het qi (of chi)-ademcentrum opent
ons tussen de aarde onder onze voeten en de hemel boven ons
hoofd, en brengt ons van persoonlijk naar kosmisch bewustzijn.
16.20 Sluiting, zo mogelijk kort forum
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11 December “Het boven natuurlijke”
Programma
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
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10.35 Magie en bescherming: de engelenkracht
en het onzichtbare.
Christian Vandekerkhove: (docent Theosofie, Parapsychologie 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
(meta-gedachtenvormen). We verkennen vandaag deze subjectieve
energieën die ons leven bewust of onbewust medebepalen in wel en wee.
11.30 Koffiepauze
12.00 Zo buiten – zo binnen…: over holografische
neurale verwerking van energetische signalen
Dr. Barbara Koning (godsdienstpsycholoog, voert een praktijk
als geestelijk begeleider en droomconsulent. Heeft 21 jaar
gewerkt als universitair docent psychologie aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen; voltooide opleiding
tot Dreamleader; was bestuurslid van de
International Association for the Study of Dreams en co-redacteur van Dreams and Spirituality. Handbook for
Ministry, Spiritual Direction and Counselling).
Wetenschappelijk onderzoek vormt de basis voor een hypothetisch model dat inzichtelijk maakt hoe ons brein energieën kan herkennen
en decoderen. Een model dat dus helpen kan om ons voor te stellen hoe

een fenomeen als telepathie, synchroniciteit, of communicatie met engelen, überhaupt mogelijk is.
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 parapsychologie kan er licht worden geworpen op deze fenomenen, terwijl er
desondanks intrigerende vragen over blijven.
14.55 Theepauze
15.25 Van groepsgeest naar teamspirit
Dr. P.W. (Pim) Blomaard, is 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 individu 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 synergetische, 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.

16.20 Sluiting, zo mogelijk kort forum
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