Het boek De Geheime Leer is het belangrijkste werk van mevr. H.P. Blavatsky (één van de oprichters van de
theosofische vereniging). Dit boek behandelt geen geheimen zoals de titel doet vermoeden, maar geeft aanzet tot
bestudering en contemplatie van zowel: het ontstaan van de kosmos als het ontstaan van de mens.
De commentaren in dit boek zijn gebaseerd op de Stanza’s uit het boek van Dzyan. Deze stanza’s worden beschouwd
als oudste deel van een door de eeuwen heen beoefende en doorgegeven wijsheidstraditie.
Er wordt gesproken over geheim, of beter: verborgen, omdat we deze ontstaansgeschiedenis van kosmos en mens
niet alleen wetenschappelijk kunnen uitleggen, maar omdat dit dieper gaat dan woorden kunnen uitdrukken. Het
laatste betekent dat we niet kunnen zeggen “zo is het”, of “dit is de waarheid”, maar dat we op zoek zijn naar
datgene wat in en achter woorden verborgen is.
Eén van de mogelijkheden waar mevr. Blavatsky gebruik van maakt in haar commentaren is de vergelijkende studie,
zoals in het boek staat: een synthese van wetenschap, religie en filosofie; om ons tot inzicht te brengen zonder
ideeën op te leggen, maar wat ons de middelen verschaft waarmee wij inzicht kunnen krijgen in onze eigen
menselijke aard en die van onze kosmos.
In de afgelopen jaren heeft de groep De Geheime Leer, volume I, Het Ontstaan van de Kosmos bestudeert.
Momenteel buigt de groep zich over De Geheime Leer, volume II, Het Ontstaan van de Mens. Deze groep staat
voortdurend open voor toetreding door nieuwe deelnemers.
Ineke Vrolijk was drie jaar voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland en was vele jaren medebestuurder
van afdeling Arnhem. Zij volgt studies en meditatietrainingen van Gelek Rimpoche en Dagyab Rinpoche binnen de
Tibetaanse Gelugpa Traditie en verschillende studies bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond over filosofie,
theosofie en kabbala. Zij geeft cursussen, trainingen en lezingen in heel Nederland.
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Ineke Vrolijk
2018: 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december
2019: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni
14.00 – 16.30 uur
Laan van Meerdervoort 1-A, 2517 AA Den Haag
€ 25,- voor leden, € 50,- voor niet leden. Tien bijeenkomsten, koffie en thee zijn gratis.
Lex-Willem van Rijn, tel. 071 - 5171166 of wamvanrijn23@hetnet.nl
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