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Toen halfweg de 
jaren ’60 Helen 
Schucman, pro-
fessor psychologie 
aan een New 
Yorkse universi-
teit, een innerlij-
ke stem hoorde 
zeggen: “Dit is 
een cursus in 
wonderen, gelie-

ve nota te nemen”, kon niemand ver-
moeden, ook zij niet, dat hiermee een 
tijdloos spiritueel verhaal was begonnen. 
Als overtuigde atheïste had zij zich afge-
keerd van God en religie, maar vanuit 
een diep gevoel van verantwoordelijk-
heid schreef zij, met gemengde gevoe-
lens weliswaar, zorgvuldig neer wat die 
stem haar dicteerde. Tot haar eigen ver-
bazing bleek zeven jaren later een lijvig, 
driedelig boekwerk tot stand te zijn 
gekomen dat noch min noch meer een 
doe-het-zelf cursus in verlossing ge-
noemd kan worden. 

In het eerste deel zet Jezus, die kenne-
lijk de bron is van het tekstmateriaal, 
uitvoerig uiteen wat de mens is (een 
geestwezen), wat de wereld is (een 
droom) en wat er nu werkelijk is (God’s 
Liefde). In dit in Christelijke termen 
gestelde Tekstboek wordt ruim aan-
dacht besteed aan Jezus’ oorspronkelijke 
heilsleer, ontdaan van alle misvattingen 
die er door kerk, cultus en onbegrip in 
de loop der tijden zijn ingeslopen. Deze 
“zuivere leer” is een verademing voor 
elke rechtgeaarde Christen én voor al-
wie met een open geest zoekt en wil 
vinden. Een geest vervuld van schijnze-
kerheden, pseudo-kennis en weetjes-
weten, mag terecht zichzelf bevragen. 
Hierbij wordt ons een verfijnd, logisch 
consistent metafysisch kader aangereikt, 
dat bij eerste kennismaking tegelijk de 
verbeelding tart én ergens toch ver-
trouwd klinkt als een aloud verhaal dat 
een lichte huiver van herkenning be-
werkt. De waarheid in ons - die wij in 
feite zíjn - was immers nooit weg, maar 
wél bedekt en verborgen, en daardoor 
ontoegankelijk. De Cursus leert ons die 
bedekkingen, obstakels en overtollighe-

den uit de weg te ruimen en helpt ons 
zo ons ware Zelf terug te vinden. Om-
dat verlossing een gezamenlijke aange-
legenheid is, wordt er veel aandacht 
besteed aan relaties. Het onderscheid 
wordt gemaakt tussen speciale relaties 
(speciale liefde - met als keerzijde 
speciale haat) en heilige relaties. Wan-
neer de speciale relatie erkend wordt 
als beperkend en niet-vervullend; een 
pijnlijk werktuig in handen van ons 
ikje om koste wat het kost, kleingees-
tige egocentrische doeleinden na te 
streven, dan vormt de heilige relatie 
een natuurlijke, heilzame correctie 
daarop. De ander, mijn broeder, 
wordt nu gezien als hetzelfde kind van 
God, in wezen volledig dezelfde. Ster-
ker nog, die ander is niet mijn kwel-
geest maar mijn verlosser hier, die mij 
feilloos laat zien wáár aan mijzelf ver-
gevingswerk te verrichten valt.  

Na het Tekstboek volgt het Werboek 
met 365 oefeningetjes, één voor elke 
dag. Die werkboeklessen, eenvoudig 
om uit te voeren en bijzonder prac-
tisch van aard, maken de toepassing 
van de theorie mogelijk. Het is duide-
lijk dat spiritualiteit in de praktijk 
neerkomt op geestesonderzoek, gees-
testraining en het leren volgen van 
innerlijke leiding. De Cursus noemt 
die innerlijke gids, geheel in de tradi-
tie, de Heilige Geest. Deze faculteit 
van correct voelen en correct denken, 
staat eenieder ter beschikking die zich 
daarop toelegt. “Niets wordt bereikt 
zonder oefening” zegt de Cursus. Toch 
wordt ons niet gevraagd op “hoger 
gezag” klakkeloos heilige ideeën of 
verheven theorieën aan te kleven. We 
worden gewoon uitgenodigd, zoals 
kleine kindertjes die leren rekenen, te 
kijken of we bij het toepassen kunnen 
vaststellen dat het ook voor óns 
werkt. Vanuit een rustige, serene 
geest, die vrede ervaren wil door vre-
de te delen, volgt automatisch een 
vredige waarneming van de wereld: zo 
binnen, zo buiten. Omgekeerd helpt 
deze wet van de spiegeling ons, in het 
bijzonder in relaties, inzien in welke 
mate wij vergevingsbereid zijn. Node-

loos te zeggen dat “Een Cursus in Won-
deren” daarom bij momenten zeer con-
fronterend kan zijn. Het ego kan letter-
lijk doodsangsten uitstaan, maar het ego 
is niet jíj, jij bent de Ene Heilige Zoon 
van God te samen met eenieder. 

De Cursus stuurt niet aan op verstande-
lijk begrijpen. “Een universele theologie 
is onmogelijk,” stelt de Cursus, “maar 
een universele ervaring is niet alleen 
mogelijk maar zelfs noodzakelijk.” Deze 
ervaring is de ervaring van innerlijke 
vrede onder alle omstandigheden.  

Na het Werkboek, tot slot, volgt de 
Handleiding voor Leraren, die de basis-
concepten nog eens duidelijk poneert in 
vraag en antwoord vorm. Vanuit een 
volmaakte wederkerigheid zijn wij alle-
maal leraren en leerlingen van en voor 
elkaar. Wat we ten diepste geloven, 
zullen we tentoonspreiden middels onze 
woorden en daden. Onze wijze van be-
staan in deze droomwereld - de dage-
lijkse realiteit - getuigt consequent en 
onvervormd van onze diepste overtui-
gingen. Genade is het om ook in die 
droom voor waarachtigheid te kiezen. 

Spreker Bob Hermans zal deze en ande-
re zaken in perspectief plaatsen en graag 
met de toehoorders in dialoog treden.  

Wie meer wil weten over dit on-
derwerp nodigen we heel graag 
uit op de zondaglezing die door-
gaat op 6 februari 2011 om 11.00 
uur, in het OC Katrinahof, Fro-
mentinstraat 1 te 2050 Antwerpen 
(Linkeroever).   

www.levensschool.be/ 

www.eencursusinwonderen.god-blog.nl  

http://www.levensschool.be/page.asp?DocID=68009&From=List&langue�
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Seminarie met Ravi Ravindra 

Van 17 tot 22 juni 2011 
Internationaal Theosofische Centrum 

Naarden  
(Nederland) 

Spreker: Ravi Ravindra 

Ravi Ravindra PhD is een spirituele zie-
ner, geleerde, en toonaangevende inter-
nationaal spreker over religie, weten-
schap en spiritualiteit. 

Als inwoner van India, emigreerde hij 
naar Canada en is Professor Emeritus 
aan de Dalhousie University in Halifax, 
Nova Scotia, waar hij vele jaren hoogle-
raar was in de departementen Vergelij-
kende Godsdiensten, Internationale 
Ontwikkeling Studies, en Natuurkunde. 
Hij was een lid van de Institute of Ad-
vanced Study in Princeton, een Fellow 
van het Indian Institute of Advanced 
Study, en stichtend directeur van de 
Threshold Award for Integrative Know-
ledge. Hij was lid van de raad van rech-
ters voor de prestigieuze Templeton 
Prize for Progress in Religion.  

Ravi’s spirituele zoektocht leidde hem 
tot de leringen van J. Krishnamurti, G. 
Gurdjieff, Zen, en een diepe onderdom-
peling in de mystieke leer van de Indi-
sche en christelijke tradities. Hij is de 
auteur van veertien boeken over religie, 
wetenschap, mystiek en spiritualiteit. 
Voor meer informatie kan u terecht op 
www.theosofie.nl. 
Inschrijvingsformulier is te vinden op: 
h t t p : / / w w w . t h e o s o f i e . n l/ w p -
content/uploads/2011/01/Ravi-
Ravindra-2011-1-8.pdf 
 

 
Hoe kunnen wij, jij en ik en al onze 
medemensen, sereniteit van hart en 
geest vinden tussen de spanningen en 
stress van het moderne leven? 

Theosofie antwoordt dat vrede van 
geest kan bekomen worden door een 
juist begrijpen van de betekenis en het 
doel van het menselijk bestaan. Wat is 
dat doel? Waarom zijn wij hier? Wat is 
de betekenis van onze levens?  

Theosofie antwoordt kort en volledig: 
‘Evolutie tot perfectie!’ Leven is 
niet doelloos maar zeer doelvol.  

Het is ons geleidelijk aan brengen, wij 
mensen, als een ras op aarde en als 
individuele personen, tot een staat van 
geperfectioneerde mensheid. De evo-
lutie van de mens tot grotere en grote-
re hoogten brengen, is het doel van dit 
bestaan, ‘de ene ver weg goddelijke ge-
beurtenis, naar waar de gehele schepping 
zich verplaatst’, zoals Tennyson zei. 
Het Spirituele Zelf van de mens is een 
God in wording, en zijn toekomstige 
luister, wijsheid en kracht zijn geheel 
zonder beperking. Dit dan is de Theo-
sofische oplossing van het probleem 
van de ultieme bestemming van de 
mens voor dit tijdperk. Zodra deze 
kennis werkelijk is opgenomen en 
wordt toegepast op het leven, is de 
geest in vrede en het hart wordt se-
reen.  

Theosofie vestigt nu de aandacht op 
het feit dat het doel van de menselijke 
perfectie al bereikt werd door gevor-
derde mannen en vrouwen. Dergelijke 
geperfectioneerde mensen zijn gekend 
als Wereld Redders, Rishis, Mahatmas 
(wat betekent ‘Wijze, Grote Zielen”), 
Meesters van Wijsheid. Deze boven-
menselijke Wezens zijn georganiseerd 
in een Broederschap, soms genaamd 
de Occulte Hiërarchie en de Innerlijke 
Regering van de Wereld. Zij worden 
gezien als de ware spirituele Leraren 
en Bezielers van de mensheid. Zij zijn 
het Verheven Lichaam van ‘alleen 
mensen volmaakt gemaakt’, de 
‘Gemeenschap van Heiligen’, de 
‘Grote Witte Broederschap van de 
Adepten’. Zij zijn geen vage principes 

voor de goed geïnstrueerde student van 
Theosofie. Voor hen is de Gemeenschap 
van Heiligen een levende waarheid, en 
de Meesters zijn levende Supermensen 
met wie een mens in directe relatie kan 
komen en, in wiens leven van dienst aan 
de Goddelijke Wil in de wereld, hij mag 
beginnen delen, eventueel opklimmend 
tot de hoogte waar Zij staan.  

Zij zijn de Hiërofants en Hoog Geïniti-
eerden van de Heiligdommen van de 
Grotere Mysteries, en deze oplossingen 
van de problemen van het leven werden 
door Hen ontdekt en worden door Hen 
aan de wereld gegeven.   

Elke oprechte en bekwame dienaar van 
het Ras kan deze lering ontvangen en 
aanreiken aan zijn medemensen. 

Opeenvolgende Levens op Aarde 
Hoe is deze staat van geperfectioneerde 
mensheid bereikt? Het doel van mense-
lijke perfectie is bereikt door middel van 
opeenvolgende incarnaties in stoffelijke 
lichamen of voertuigen, nieuw gevormd 
tijdens de periode vóór de geboorte van 
elk volgend leven. Hier vinden wij de 
leer van wedergeboorte, welke in detail 
dient bestudeerd, en het is niet mijn 
speciaal onderwerp in deze uitzending. 
Ik kan hier evenwel zeggen dat reïncar-
natie de unieke en enige logische oplos-
sing is voor de problemen van het leven, 
vooral die van tijd en gelegenheid,  in  
welke  perfectie  en  rechtvaardigheid in 
het menselijk leven kan bereikt worden. 
Dit laatste is bijzonder belangrijk, want 
zonder reïncarnatie is leven volkomen 
onrechtvaardig, een hopeloos raadsel 
welke om een oplossing vraagt. 

Met reïncarnatie wordt een vloed van 
licht geworpen over het menselijk leven   
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en we zien dit in zijn begin, in zijn evo-
lutie, in zijn doel. 
Alleen opeenvolgende levens maken het 
bereiken van het doel van perfectie mo-
gelijk; want voor de veelvoudige erva-
ringen van deze herhaalde incarnaties 
zijn de latente krachten van de zich ont-
wikkelende God, welke de mens is, 
uitgetekend; elke ervaring heeft zijn 
waarde in termen van een sterker wor-
dende kracht, wijsheid en kennis. Bij het 
benaderen van perfectie is wederge-
boorte niet langer een noodzaak. Alle 
verdere vooruitgang kan in de superfy-
sieke werelden bereikt worden.  .  

In het Nieuwe Testament lezen we: ‘Wie 
overwint maak ik tot een zuil in de tempel 
van mijn God. Daar zal hij voor altijd blij-
ven staan.‘ (Openbaringen 3: 12).  

Oorzaak en Gevolg als leraar van 
de mens  
Deze volgende Theosofische gedachte 
betreft heel speciaal rechtvaardigheid voor 
de mens op aarde. Alle menselijke incar-
naties zijn met elkaar verbonden door 
de werking van de Wet van Oorzaak en 
Gevolg. Alle acties, gevoelens en ge-
dachten brengen hun eigen natuurlijke 
en perfect aansluitende reacties voort. 
Deze kunnen hun oorzakelijke acties 
direct volgen, later in hetzelfde leven 
voor komen of zich voordoen in volgen-
de incarnaties. Naar deze wet wordt 
verwezen in de tekst: ‘Want wat een mens 
zaait, zal hij ook oogsten’. (Galaten 6:7).  

Het Sanskrietwoord Karma wordt ge-
bruikt om de werking van deze eeuwi-
ge, onpersoonlijke, onveranderlijke 
Wet te omschrijven. Karma werkt als 
volgt: acties gemotiveerd door liefde, 
dienst en onzelfzuchtigheid geven een 
vreugde en een groeiende vrijheid van 
zelfexpressie, welke herhaling aanmoe-
digen. Acties gemotiveerd door afkeer, 
gierigheid of zelfzuchtigheid en wreed-
heid geven pijn en een groeiende beper-
king van zelfexpressie, welke herhaling 
ontmoedigen. Meer nog, de intensiteit 
van de vreugde of van de pijn wordt 
geregeld door de graad waarin de on-
zelfzuchtige of zelfzuchtige motieven 
hun uitdrukking vinden in de actie. Van-
uit deze zienswijze is lijden niet een 
vergelding door de Godheid, noch een 

straf van boven. Tevens is het geen 
toevallige tegenslag. Alle pijn is zelf-
toegebracht en meer nog, is ontwor-
pen om de auteur te wijzen op zijn 
overtreding. Lijden, wreed en on-
rechtvaardig, zoals het vaak blijkt te 
zijn, is in feite rechtvaardig, weldadig 
en onderrichtend in zijn ultieme doel 
en effect. Dit is de oplossing van het 
probleem van rechtvaardigheid voor 
de mens, vooral met betrekking tot 
lijden en ziekte.  

Beheersing van de omstandighe-
den 
Het beginsel van wijziging van karma, 
of de Wet van Oorzaak en Gevolg, 
moeten we toevoegen wanneer we de 
Wet van Karma verkondigen.  Onge-
acht iemands acties in het verleden, 
goed of slecht in variërende graden - 
hun reacties worden niet beschouwd 
als een onherstelbaar lot of als een 
dood gewicht, van waaruit er geen 
verlichting mogelijk is. Door hun late-
re acties brengen, zowel individuen als 
naties; constant wijzigingen aan aan de 
werking van de wet. Dus zijn, noch 
individuen noch naties, verlamd door 
deze acties uit het verleden. Alles is 
niet onherroepelijk gedoemd. De 
mens kan omstandigheden beheersen 
en, hoe zwaar het verleden ook op 
hem rust, van elke ervaring een gele-
genheid maken voor een nieuwe start. 
De Weg naar Vrijheid 
Het is een heel belangrijke gedachte 
dat we, door haar werking te bestude-
ren, uit de Wet heel wat kunnen le-
ren. Voor de wilde en de crimineel, is 
Burgerlijk Recht een vijand, omdat het 
hen tegenhoudt, het beperkt de ex-

pressie van wilde en criminele neigin-
gen. Voor de beschaafde mens echter is 
diezelfde wet een zekerheid voor veilig-
heid, het is geen vijand maar een vriend, 
geen beperking, maar een bescherming 
van vrijheid. Ditzelfde geldt voor de 
Universele Wet van Oorzaak en Ge-
volg. Voor zelfzuchtige, wetteloze en 
wrede mensen brengt het vergelding, 
nemesis, een reactie passend aan de 
pijnproducerende actie. Aan de andere 
kant, op grond van diezelfde oorzakelijk 
Wet brengt het gezondheid, geluk en 
vrijheid voor hen die leven in liefde, 
hulpvaardigheid en dienstbaarheid. 

De Rijkdom van de Ziel 
De spirituele ziel, geïncarneerd in zijn 
sterfelijke Persoonlijkheid, is zich er 
constant van bewust van deze onder-
richtende wet en vergaart geleidelijk aan 
kennis, wisdom, kracht en ontwikkeling 
van karakter. De Heer Boeddha kondig-
de deze waarheid aan door te zeggen dat 
de Wet zich beweegt naar ‘gerechtigheid’. 
Dit is heel belangrijk, want de kennis 
verworven door levenservaringen, de 
wijsheid, de kracht, het karakter en de 
ontworstelde capaciteit van leven, vor-
men de enige ware en eeuwige rijkdom 
van de mens. Zij zijn ‘de schatten in de 
hemel, waar noch mot noch roest verderft, en 
waar geen dieven inbreken of ste-
len.’ (Mattheus 6:20).  

Kipling zegt waarlijk: ‘Een mens kan wor-
den versierd met alle fournituren van succes 
en als een schipbreukeling naar zijn graf 
gaan.’ 

De actie van deze wet van aanpassing 
vormt de enige externe controle waar-
aan de mens ooit werd onderworpen. 
De mens maakt zijn eigen lot door zijn 
eigen daden, en is binnen deze Wet 
absoluut en onvoorwaardelijk vrij. Dit is 
de sleutel tot het probleem van vrije 
wil. De mens is spiritueel vrij. Elke con-
trolerende voorbestemdheid is door 
hemzelf voortgebracht. Hij is niet het 
onderwerp van een externe, spirituele 
autoriteit of macht, wat dan ook. Elke 
religie die gebaseerd is op de angst of op 
het verlangen om gunsten te ontvangen 
van een externe God, is vals. In elke 
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(De volgende toelichting werd door H. P. 
Blavatsky geschreven op een brief van Mr. S. 
T. Venkatapaty, die beweerde met succes de 
vijfpuntige ster, welke op een stuk papier 
getekend was met de naam van een Hindoese 
god in de tussenruimten, bij genezing of bij 
verlichting van de gevolgen van schorpioen-
beten te hebben gebruikt).  

In de laatste tijd heeft het kantoor van 
The Theosophist talrijke brieven ont-
vangen betreffende de doeltreffendheid 
van het geheimzinnige Pentragram. 
Onze Oosterse lezers weten misschien 
niet hoe grote waarde de Westerse Ka-
balisten aan dat teken hechten en 
daarom kan het zijn nut hebben enkele  
woorden hierover te zeggen, nu het 
onze lezers zo opvalt. 
Evenals de zespuntige ster, die het beeld 
geeft van de macrocosmos, heeft de 
vijfpuntige ster haar eigen diepzinnige 
symbolische betekenis, want zij stelt de 
microcosmos voor. De eerstgenoemde - 
de "dubbele driehoek", bestaande uit 
twee driehoeken, respectievelijk wit en 
zwart - gekruist en dooreengestrengeld 
(het zinnebeeld van onze Vereniging) - 
bekend als "Salomo's zegel" in Europa 
en als het "Teken van Vishnoe” in India - 
stelt voor de universele geest en stof, 
een wit punt, dat het eerste sym-
boliseert en hemelwaarts opstijgt, en het 
onderste punt van de zwarte driehoek, 
die naar de aarde wijst. Het Pentagram 
geeft ook geest en stof weer, maar al-
leen als op aarde gemanifesteerd. Als 
embleem van de microcosmos (of het 
"kleine heelal"), dat zich getrouw weer-
spiegelt in de macrocosmos (of de grote 
cosmos), is zij het teken van de opper-
macht van het menselijk intellect of de 
geest over de brute stof.  
Het merendeel van de mysteriën der 
Kabalistische of ceremoniële magie, de 
gnostieke symbolen en al de Ka-
balistische sleutels op voorspellingen 
zijn samengevat in dat vlammende Pen-
tagram, dat door de beoefenaren van de 
Chaldees-Joodse Kaba!a als het krachtig-
ste magische instrument wordt 
beschouwd. In de magische ontwik-
keling, gedurende welke de geringste 
aarzeling, fout of nalatigheid noodlottig 
voor de beoefenaar wordt, is de ster 

altijd op het altaar, waarop zich de 
wierook en andere offeranden bevin-
den, en onder de drievoet, waar de 
aanroep geschiedt. De Kabalist licht 
ons in dat, in overeenstemming met 
de positie van haar punten, zij "goede 
of kwade geesten oproept en ze uit-
drijft, behoudt of vangt".  

“Occulte hoedanigheden zijn te 
danken aan de werking van ele-
mentale geesten", zegt de New Ameri-
can Cyclopaedie in het artikel Magie, en 
maakt zo gebruik van het adjectief 
"Elementaal" voor bepaalde geesten – 
een woord tussen haakjes, dat volgens 
de aantijging van de spiritualisten de 
Theosofen hebben gesmeed, terwijl de 
N.A. Cyclopaedie twintig jaren vóór de 
geboorte der Theosofische Vereniging 
werd uitgegeven. "Deze geheimzinni- 
ge figuur (de vijfpuntige ster) moet 
gewijd worden door de vier elemen-
ten, er wordt over geademd, zij moet 
met water besprenkeld worden; ge-
droogd worden in de rook van koste-
lijke reukwerken, en dan worden de 
namen van grote geesten, zoals 
Gabriël, Rafaël, Orifiël en de letters 
van het heilige tetragram en andere 
Kabalistische woorden er over gefluis-
terd en er op geschreven", voegt de 
Cyclopaedie er aan toe, die haar infor-
matie ontleent aan de boeken van 
Middeleeuwse Kabalisten, en aan het 
meer moderne werk van Eliphas Lêvi - 
Dogmes et Rituel de la Haute Magie. Een 
moderne Londense Kabalist, die zich 
een "Adept" noemt, een correspon-
dent van een Londens spiritualistisch 

blad, bespot de Oosterse Theosofie en 
zou - als hij kon - ze ondergeschikt wil-
len maken aan de Joodse Kabala met zijn 
Chaldees-Phoenicische Engelen- en De-
monenleer. Die nieuwe Cagliostro zou 
waarschijnlijk de kracht en uitwerking 
van de "vijfpuntige ster" alleen willen 
verklaren door de tussenkomst van de 
goede "genii”, die hij opriep; die djinns, 
welke hij naar het schijnt als een Salomo 
heeft opgesloten, door de opening van 
het vat te verzegelen met Koning 
"Salomo's Zegel", dat slaafs door die 
mythische machthebber is overgenomen 
van het Indische Vaishnava teken, 
tezamen met andere dingen, die hij 
overbracht van de niet minder 
mythische Ophir, als zijn vaten ooit 
daarheen gingen. 

Maar de verklaring, die de Theosofen 
geven voor het nu en dan optredende 
success, dat bereikt wordt wanneer 
door toepassing van het Pentagram pijn 
vermindert (zoals bij schorpioenbeten) - 
een succes, tussen haakjes, dat voort-
duurt en zeker is wanneer het toegepast 
wordt door personen, die kennis bezit- 
ten van de oorzaak er van - is een beetje 
minder bovennatuurlijk, en verwerpt 
elke theorie van een tussenkomst van 
“Geesten”, of deze nu menselijk of ele-
mentaal worden verklaard te zijn. 
Zeker, de vijfpuntige gedaante heeft er 
wat mee te maken, zoals thans verklaard 
zal worden, maar de werking hangt af 
van, en is volledig ondergeschikt aan de 
voornaamste bemiddelaar in het proces, 
de alpha en omega van de "magische" 
kracht - de menselijke wil. Alle uitrus-
tingen der ceremoniële magie - geuren, 
gewaden, ingegraveerde hiëroglyfen en 
maskerades zijn goed voor de beginner-
ling, de neofiet, wiens vermogens ont-
wikkeld moeten worden, wiens verstan-
delijke houding gedurende de operaties 
bepaald moet zijn en wiens wil geoefend 
moet worden door op zulke symbolen 
zich te concentreren. Het Kabalistische 
axioma, dat de magiër slechts meester 
van de Elementale Geesten kan worden 
door ze te overtreffen in moed en on-
verschrokkenheid in hun eigen elemen-
ten, heeft een zinnebeeldige betekenis.  
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Het was alleen om de zedelijke kracht 
en durf van de candidaat te toetsen, dat 
de vreselijke beproevingen der inwijding 
in de oude mysteriën door de hiëro-
phanten waren uitgedacht; en aldus 
werd de neofiet, die onbevreesd zich 
had getoond  in water, vuur, lucht en te 
midden van de verschrikkingen van een 
Egyptische duisternis, erkend als de 
meester van de Undines, Salamanders,    
Sylphen en Gnomen. Hij had hen "tot 
gehoorzaamheid gedwongen" en "kon 
de geesten oproepen", want nadat hij de 
uiterste essence van de occulte of ver-
borgen aard en de respectieve eigen-
schappen der Elementen bestudeerd en 
er zich mee vertrouwd had gemaakt, 
kon hij willekeurig de merkwaardigste 
manifestaties of "occulte" verschijnselen 
teweegbrengen door de combinaties van 
zulke eigenschappen, combinaties tot 
dusverre onbekend voor de profaan, 
terwijl de progressieve en exoterische 
wetenschap, die langzaam en voorzichtig 
vooruitgaat, haar ontdekkingen slechts 
één voor één kan opstellen en in opeen-
volgende regelmaat, want tot nu toe 
heeft zij het beneden zich geacht van hen 
te leren, die alle natuurgeheimen reeds 
vele eeuwen geleden hadden door-
grond. Menigvuldig zijn de occulte ge-
heimen, die zij opgespoord heeft en aan 
de oude magie heeft ontwrongen, en 
toch zal zij haar niet de eer geven zelfs 
voor datgene, waarvan bewezen is, dat 
het bekend was aan de oude esoterische 
mannen der wetenschap of "Adepten". 
Maar wij moeten ons niet van ons on-
derwerp laten afleiden en keren ons nu 
tot de geheimzinnige invloed van het 
Pentagram.  
"Wat zit er in een teken?" zullen onze 
lezers vragen. "Niets meer dan in een 
naam", antwoorden wij - alleen dat het 
helpt, zoals boven aangegeven, om de 
aandacht te concentreren, dus de w i l 
van de bewerker op een bepaalde plaats 
te vestigen. Het is het magnetische of 
mesmerische fluïde, dat uit de vinger-
toppen van de hand vloeit, terwijl zij de 
figuur maakt, dat geneest of althans de 
acute pijn doet ophouden, door de ze-
nuwen te verlammen, en niet de figuur 
als zodanig. En toch zijn er sommige 
meesters in het vak, die in staat zijn aan 

te tonen, dat het eenvoudig traceren 
van de vijfpuntige ster, welks punten 
de vijf ledematen van de mens - het 
hoofd, de twee armen en beide benen 
- vertegenwoordigen, van waaruit de 
mesmerische stromen het krachtigste 
uitgaan (een tracering, die veel beter 
uitwerkt met de vingertoppen dan 
met inkt, krijt of potlood), verbonden 
met een krachtig verlangen om pijn te 
verlichten, zeer dikwijls onbewust het 
genezende fluïde uit al deze ledematen 
met veel groter kracht zal uitgeven 
dan anders het geval zou zijn. Geloof 
in de figuur wordt omgezet in intense 
wil, en deze laatste in energie; en 
energie, uit welk soort gevoelen of 

oorzaak zij ook moge voortkomen, zal 
zeker ergens neerkomen en de plaats 
met meer of mindere kracht treffen; 
en het is duidelijk, dat die plaats zich 
daar zal bevinden, waarop de aandacht 
van de bewerker op dat ogenblik is 
geconcentreerd; en zo wordt de gene-
zing door de zichzelf niet kennende 
mesmeriseur aan het pentagram toege-
schreven. Schelling merkt naar waar-
heid op, dat "ofschoon de magie opgehou-
den heeft een voorwerp te zijn, dat ernstige 
aandacht waard is, zij een geschiedenis 
heeft gehad, die haar enerzijds met de 
verhevenste onderwerpen van symboliek, 
theosofie en oude wetenschap, anderzijds 
met de belachelijke of tragische misleidin-
gen van de vele vormen van demonomania 
verbindt ... In de Griekse theurgie kunnen 
de overblijfselen van een voortreffelijk ver-

stand en zelfs van een volmaakt stelsel wor-
den gevonden, die de gezichtskring, welke de 
oudste opgetekende verslagen ons bieden, ver 
te boven zouden gaan... en gedeelten van 
hetzelfde stelsel kunnen in de Joodse Kabala 
ontdekt worden ... " Dat "volmaakte stel-
sel" is thans in de handen van enkele 
meesters in deze wetenschap in het 
Oosten. De rechtmatigheid van "Magie" 
moge door dweepzieke mensen betwist 
worden, haar werkelijkheid als een 
kunst en in het bijzonder als een weten-
schap, kan nauwelijks worden betwij-
feld. Ook wordt zij in ‘t geheel niet 
betwijfeld door de gehele Rooms-
Katholieke geestelijkheid, ofschoon de 
vrees, dat zij een vreselijke getuige 
wordt tegen de wettigheid van haar ei-
gen overwicht, haar dwingt de bewering 
te ondersteunen, dat de wonderen der 
Magie te danken zijn aan kwaadaardige 
geesten of "gevallen engelen". In Euro-
pa heeft zij nog "enkele geleerde en 
eerbiedwaardige professoren en adep-
ten", erkent dezelfde Cyclopaedie. En 
door de gehele "heidense" wereld heen, 
kunnen wij er bijvoegen, is haar werke-
lijkheid bijna algemeen erkend en zijn 
haar deskundigen talrijk, ofschoon zij de 
aandacht van de sceptische wereld trach-
ten te ontgaan. 
 

mens is zijn eigen alles-voldoende, god-
delijke kracht, wijsheid en licht. Door 
deze Aanwezigheid van het Goddelijke 
in zichzelf, kan de mens bewust het 
Goddelijke in alles bereiken. 
Om deze groep van Theosofische ge-
dachten nog even samen te vatten: Per-
fectie is het doel van ieder mens. Op-
eenvolgende levens op aarde bieden de 
nodige tijd en gelegenheid. De wet van 
Oorzaak en Gevolg zorgt voor volmaak-
te rechtvaardigheid voor ieder mens. 

Theosophy in Australia, 3,4 August, 
1957, p.5  
Uit: Sharing the Light  - Geoffrey Hod-
son  - Vol 1/81-p283 
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In België zijn er loges te Ant-
werpen, Brussel, Charleroi, 
Gent en Luik. Zij organiseren 
met grote regelmaat voordrach-
ten en studiebijeenkomsten en 
sommige, waaronder die in 
Brussel en Antwerpen, beschik-
ken tevens over een uitgebreide 
bibliotheek. De voornaamste 
taak van de vereniging bestaat 
erin gelijkgestemde mensen bij 
elkaar te brengen en hen te 

De Theosofische Vereniging werd 
opgericht te New York op 17 
November 1875. Haar internatio-
naal hoofdkwartier is gevestigd te 
Adyar (Chennai), India. Zij is een 
ontmoetingsplaats van zoekers 
naar waarheid en heeft afdelingen 
in vele landen over de hele we-
reld.  
In Europa is een Internationaal 
Theosofisch Centrum gevestigd te 
Naarden (Nederland). 

stimuleren in hun zoekproces naar 
waarheid. 
Loge Antwerpen werd opgericht 
in 1899. 
Loge Witte Lotus was tot voor 
kort de jongste loot uit de Belgi-
sche Theosofische familie. Opge-
richt in 2006, beoogt deze Loge 
eveneens een aantrekkingspool te 
zijn voor zoekers naar en onder-
zoekers van waarheid. 

De Belgische Theosofische Vereniging 

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u  - Loge Witte Lotus 

Iedereen is van harte 
welkom! 

Vrijwillige bijdrage 
Info: (0486) 631 997 
en (0476) 879 968 

7 

Vrijheid van denken 
einden 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 drin-
gen. 
Noch een kandidaat voor enig 
werk, noch enige stemgerech-
tigde kan onverkiesbaar gemaakt 
worden of het stemrecht verlie-
zen wegens enige opvatting die 

De Theosophical Society heeft 
zich wijd en zijd over de wereld 
verspreid en leden van alle reli-
gies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke 
dogma's, leringen en geloofsover-
tuigingen 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 onder-
wezen of gekoesterd, die in enig 
opzicht voor enig lid van de Vere-
niging bindend is, dat er geen 
lering, mening is die niet vrijelijk 
door enig lid mag worden aange-
nomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doel-

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 strafmaatrege-
len te nemen. 
De leden van de 'General Council' 
vragen elk lid van de Theosophical 
Society ernstig om deze fundamen-
tele principes van de Theosophical 
Society te verdedigen, te handha-
ven en er naar te handelen, en ook 
onbevreesd zijn eigen recht te 
doen gelden op vrijheid van den-
ken en van meningsuiting, binnen 
de grenzen van hoffelijkheid en 
rekening houdend met anderen. 

Het Witte Lotusblad  

Lezingen op zondagochtend van 11:00u tot 13:00u  -  Loge Antwerpen 

 
 

Kalender 

 
17/02/1926 

Eerste officiële viering 
Adyardag  

 
17/02/1847 

Geboorte Charles 
Webster Leadbeater 

 
19/02/1904 

Geboorte van Rukmini 
Devi Arundale 

 Locatie: 
OC Katrinahof  -  Fromentinstraat 1  - 2050 Antwerpen (Linkeroever) 

06/02/2011 Bob Hermans Een Cursus in Wonderen 

06/03/2011 Peter Smit Concentratie als inleiding tot meditatie: Gedachtekracht 

03/04/2011 Mgr. Jean-Marc Warnon De Vrij-katholieke Kerk: de katholieke kerk voor de  
21ste eeuw 

20/02/2011 Paul van Oyen De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet. ‘Het evangelie van Issa’ 
20/03/2011 Linne Ong Gids voor het Tibetaanse dodenboek  -  deel 2 
17/04/2011 Gerald van Waes Inleiding tot het Tarotspel 
15/05/2011 Ronald Engelse Wat is het Pleroma?  -  deel 2 

In mei en juni is er geen zondagochtendlezing.  
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Activiteiten in Antwerpen 
! ! ! Loge Witte Lotus: Zondaglezingen gaan door in het Katrinahof  - Fromentinstraat 1  -  2050 Antwerpen  ! ! ! 
Alle andere activiteiten vinden plaats in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen 

“Laat ons zelf streven naar volmaaktheid in plaats 
van volmaaktheid van de ander te verwachten.” 

Boeddhistische wijsheden 
Scheurkalender 2011  -  isbn 9 789055 139996 

Samensteller: Chr. Vandekerkhove 

Kalender februari 2011 Kalender maart 2011 

 Loge Antwerpen  

Voor meer informatie omtrent de Loge Witte Lotus programma’s 
kunt u terecht op (0476) 879 968 en (0486) 631 997. 

Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur  
Op dinsdag 1 en 15 februari 2011  

Mahatma Brieven:  van 11.00 tot 13.00 uur 
Op dinsdag 8 en 22 februari 2011  
Geheime Leer/Kosmisch Vuur:  
Elke dinsdag van de maand februari 2011 

Zondaglezing op 20 februari 2011:  
De vergeten jaren van Jezus in India en Tibet 

Bron van het Occultisme: van 11.00 tot 13.00 uur  
Op dinsdag 1 en 15 maart 2011  

Mahatma Brieven:  van 11.00 tot 13.00 uur 
Op dinsdag 8 en 22 maart 2011  

Geheime Leer/Kosmisch Vuur:  
Elke dinsdag van de maand februari 2011 

Zondaglezing op 20 maart 2011:  
Gids voor het Tibetaanse dodenboek—Deel 2 

A 

Voor meer informatie omtrent de Loge Antwerpen programma’s 
kunt u terecht bij: Eddy Doms - (03) 272.58.53. 

Het Witte Lotusblad  

Elke loge is verantwoordelijk voor het eigen programma, en dit programma vormt 
geen uitdrukking van enig standpunt van de BTV en/of haar andere afdelingen. 

MA 
 

DI 
11:00-13:00 
14.00-16.00 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

 1 
DETAIL 
HIERONDER 
 

2 3 
GRONDBE-
GINSELEN DER 
THEOSOFIE 

4 5 6 
CONCEN-
TRATIE 

7 8 
DETAIL 
HIERONDER 

9 
 

10 
VIVEKACHU-
DAMANI 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 15 
DETAIL 
HIERONDER 

16 17 

DE SLEUTEL 
TOT DE 
THEOSOFIE 

18 
 

19 20 
TIBETAANS 
DODEN-
BOEK 
 

21 
 

22 
DETAIL 
HIERONDER 

 23 24 
TOEGEPASTE 
THEOSOFIE 

25 26 27 

28 
 
 

29 
DETAIL 
HIERONDER 

30 31 
VRIJ ONDER-

WERP 

   

03/02/2011 Grondbeginselen der Theosofie   
06/02/2011 Zondaglezing in het Katrinahof: 

Een Cursus in Wonderen 
10/02/2011 Ethiek: Vivekachudamani  
17/02/2011 De sleutel tot de Theosofie 
24/02/2011 Toegepaste Theosofie  
 
03/03/2011 Grondbeginselen der Theosofie   
06/03/2011 Zondaglezing in het Katrinahof: 

Concentratie als inleding tot meditatie: 
Gedachtekracht 

10/03/2011 Ethiek: Vivekachudamani  
17/03/2011 De sleutel tot de Theosofie 
24/03/2011 Toegepaste Theosofie 
31/03/2011 Vrij onderwerp  
 

Loge Witte Lotus is nu ook te vinden op Facebook en 
Twitter (http://twitter.com/LogeWitteLotus) 

Loge Witte Lotus 

MA 
 

DI 
11:00-13:00 
14.00-16.00 

WO 
 

DO 
20:00-22:00 

VR 
 

ZA ZO 
11:00-13:00 

 1 
DETAIL 
HIERONDER 
 

2 3 
GRONDBE-
GINSELEN DER 
THEOSOFIE 

4 5 6 
CURSUS IN 
WONDEREN 

7 8 
DETAIL 
HIERONDER 

9 
 

10 
VIVEKACHU-
DAMANI 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 15 
DETAIL 
HIERONDER 

16 17 

DE SLEUTEL 
TOT DE 
THEOSOFIE 

18 
 

19 20 
VERGETEN 
JAREN VAN 
JZEUS 
 

21 
 

22 
DETAIL 
HIERONDER 

 23 24 
TOEGEPASTE 
THEOSOFIE 

25 26 27 

28 
 
 

 

 
 

     

Zie  pagina 2 

http://users.skynet.be/academie.levenskunst/citaten.htm�


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


