Wereld Goede Wil
“Moge de Macht van het Ene Leven
stromen door de groep
van alle ware dienaren.
Moge de Liefde der Ene Ziel
het leven kenmerken van allen, die
trachten de Verhevenen te helpen.
Moge ik mijn aandeel
in het Ene Werk volbrengen
door zelfvergetelheid,
niet schaden en het juiste woord.”

Uit de “Geheime Leer”
van H.P. Blavatsky

“De Zeven Stralen”

Vers II
3. Het uur had nog niet geslagen;
de straal was nog niet in de kiem
geschoten; de moederlotus was nog
niet gezwollen.
4. Haar hart had zich nog niet geopend
zodat de ene straal kon binnengaan
om vandaar, als drie en vier, in de
schoot van de illusie te vallen.

Basis cursus
De nieuwe Psychologie I
van
Alice A. Bailey

Een cursus van de Theosofische
Vereniging, afdeling Den Haag
www.denhaag-theosofie.nl
www.facebook.com/tvndenhaag

12 bijeenkomsten op zaterdagmorgen
20 oktober 2018
3 en 17 november 2018
1 en 15 december 2018
26 januari 2019
2 en 23 februari 2019
16 en 30 maart 2019
20 april 2019
4 mei 2019
Van 10.30 uur tot 13.00 uur
De zaal is open vanaf 10.15 uur
Koffie en thee zijn gratis
Laan van Meerdervoort 1 A
2517 AA Den Haag
De cursus wordt gegeven door
Rien van der Linden, 06-28466814
Anitha Kreuijer, 071-3412058
opgeven via e-mail:
mjcvanderlinden.theosofia@gmail.com
awhkreuijer.theosofia@gmail.com
Deelname kost € 120,00.
Leden van de Loge € 75,00.

Aanschaf boek: De nieuwe Psychologie I
van Alice A. Bailey
ISBN code is 90 6271 630 X
V1

De cursus wordt gegeven naar aanleiding van
het boek van Alice A. Bailey, De Nieuwe Psychologie I, een verhandeling over de zeven
stralen.

Gericht op persoonlijke ontwikkeling,
door innerlijke verdieping
Iedere bijeenkomst bestaat uit:
- Chi Kung oefeningen
- Uitdiepen van het onderwerp
- Het huiswerk (ca. 25 bladzijden)
- Uitwisselen van ervaringen
- Meditatie

In deze cursus komen de volgende
onderwerpen aan bod:
- De kwaliteiten en de werking van de stralen
- Hoe ervaren we de stralen?
- Hoe werkt de Ziel?
- Straalinvloed op ons Zonnestelsel
- De stralen en de natuurrijken
- De stralen en de mens
- Inkomende 7de straal
- Uitgaande 6de straal
- De wetten van evolutie
- Volkeren en hun stralen

Doelen om de stralen te bestuderen:
1. Werpt het licht op de tijden en perioden in
de geschiedenis. De geschiedenis is een verslag van de ontwikkeling van het bewustzijn
van de mens.
2. Door het bestuderen van de stralen zal het
wezen van de mens en zijn functioneren verhelderd worden.
3. Het is een praktische methode om onszelf
te ontleden als bezielde wezens en tot een
verstandig begrip te komen van onze medemensen.

Citaten uit het boek:
“Deze zeven stralen zijn de zeven stromen
van kracht, die uit een centrale krachtbron
zich uitstort in drie hoofdstralen en vier bijstralen. Ze kleuren alle vormen in alle natuurrijken en zetten ons aan tot ontwikkeling.”
“Elke trillende eenheid van energie kan zeggen: ”Ik ben een voortbrengsel van intelligente wil, die door intelligente activiteit werkt en
een wereld van tot leven gebrachte vormen
voortbrengt. Ik ben een deel van het goddelijk geheel, dat in zijn zevenvoudige aard de
liefde en het leven van de enige werkelijkheid
uitdrukt.”

