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Dit gratis Online-magazine wordt u aangeboden door de Hermetic Order of
the Temple of Starlight®. Wij zijn een Westerse Mysterieschool met een directe
lineage naar de Orde van de Golden Dawn. Wij leren je hoe alle disciplines van
de Sacred Sciences onderdeel zijn van één overkoepelende leer. Wij bieden jou
een intensieve training in Spirituele Ceremoniële Magie. Leer meer over onze
Orde en de training die we bieden, en bezoek ons op www.templeofstarlight.eu
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Inwijding in de Westerse Mysterie Traditie
Het begrip inwijding wordt
tegenwoordig op allerlei manieren
gebruikt. Inwijdingen zijn te koop of
worden als vakantie reizen
aangeboden. Inwijdingen worden in
de ene groep gezien als
toetredingsceremonie tot een groep, en
binnen de andere groep als het
einddiploma. Op het internet worden
zogenaamde astrale inwijdingen
aangeboden en worden zelfinwijdingen
voor een spiegel uitgelegd. Er zijn ook
gechannelde inwijdingen te koop en
soms zelfs een combinatie van deze
mogelijkheden. Maar wat is nou het
verschil met een inwijding in een
traditionele orde of mysterieschool?
Artikel en illustraties:
Ina Cüsters-van Bergen

De Tempelpoort van
Medinet Habu
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Drie levens om een Ingewijde te worden
Maar wat is nu die inwijding? Woordenboeken vertellen over 'Rites de
Passage' en opnames in geheime genootschappen. Dion Fortune beschrijft de
inwijding als een 'karmisch proces dat zich afspeelt op een kosmische schaal'.
Iedereen is op weg naar de volgende fase in zijn evolutie: mensen, engelen,
Goden, de Oerbron zelf. Het kost drie levens om een Ingewijde te worden. Hoe
zie je dit in een spirituele ontwikkeling van iemand in dít leven?
In de karmische geschiedenis van ingewijden zie je een patroon. In hun vorige
levens is sprake van een harde training, waardoor ze zich ontwikkelen als
bijzonder krachtige mensen. De training is gericht op zelfkennis en
persoonlijkheidsgroei. Dan volgt er een leven waarin de Initiatie op fysiek
niveau kan plaats vinden. Je interesse voor de Mysteriën wordt getest doordat
je er op een speelse manier mee geconfronteerd wordt, bijvoorbeeld door
middel van films, esoterische romans of spirituele spellen.
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Wenn Sie an einer Veranstaltung mit Ina Cüsters-van Bergen teilnehmen
wollen
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Dit schema van de
kabbalistische levensboom
laat zien hoe de
voorbereiding op de
inwijdingen plaats vindt in
de Aarde. De voorbereiding
voor de Eerste Graad duurt
minimaal vijf jaar en in die
vijf jaar is het de bedoeling
dat je de elementen aarde,
water, lucht, vuur en geest
leert beheersen.
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De eerste fase vertelt ons hoe de inwijding plaats vindt IN de aarde en DOOR
de aardse gebeurtenissen heen. Osiris wordt door de God Seth opgesloten in
een sarcofaag.
Dit is mysterietaal die uitlegt dat de inwijding plaats vindt ín incarnatie, ín het
fysieke lichaam: De grootste inwijder is en blijft het leven zelf. De Westerse
Mysteriën, drinkt of werkt, steeds moeten deze handelingen gewijd zijn aan
het Grote Werk en gedragen worden als een schat in je hart.'
Binnen onze traditie zijn de mysteriespelen de rituelen en de magische
handelingen belangrijk om je te trainen te communiceren met spirituele
energieën. Je leert een symbooltaal die je gebruikt in rituelen en meditaties.
Dit heeft een enorme uitwerking op je leven op alle levensgebieden.
Meditatie-inhouden en rituelen zijn geen vormen van therapie, en geen hocus
pocus, maar instrumenten om 'veranderingen in het bewustzijn te
bewerkstelligen door middel van de wil': dit is de definitie Dion Fortune van
Hoge Magie. Op het moment dat de Mysteriestudent hiermee goed zijn leven
kan besturen is hij rijp is voor zijn eerste graad. In het inwijdingsschema
hiernaast vind je dit terug bij de onderste golvende lijn die schematisch het
niveau voor initiatie in de 'Eerste Orde'.
Fundamentele veranderingen
Drie initiaties brengen je in toenemende mate in verbinding met het spirituele
contact achter de Traditie. Door middel van inwijdingsrituelen wordt de
inwijdeling op een intensievere spirituele stroom aangesloten, maar dat kan
alleen succesvol gebeuren als deze zichzelf door middel van oefeningen en
rituelen heeft voorbereid.
Bij de eerste graad het duurt meestal een jaar en soms langer voordat de
veranderingen zijn geabsorbeerd en de ingewijde met de nieuwe energie kan
werken; na een roes van adrenaline moet het hele psychologische en
biologische systeem zich aanpassen. De inwijding verscherpt de zintuigen en
de gevoeligheid voor psychische golven. Ervaringen van synchroniciteit nemen
toe en de inwijdeling hoort nu binnen de Tempel. Je ziet dat mensen zich
hierna snel gaan ontwikkelen en zaken willen neerzetten met de energie. Als
deze veranderingen gestabiliseerd zijn opent zich bij sommigen de weg van de
Tweede Graad.
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De Inwijding in Water
In de tweede fase van de Egyptische Inwijdingsmysteriën, gooit de God Seth de
sarcofaag met het lichaam van Osiris er in, in de Nijl. Dit betekent dat de
inwijdeling nu geconfronteerd gaat worden met astrale en kosmische
energieën. Hij reist stroomafwaarts naar de plaats waar de heilige rivier
overgaat in de Kosmische Oceaan, de plaats waar de Goden wonen. Dit is de
waterinwijding die te vergelijken is met de Doop in de Jordaan uit de Bijbel.
De voorbereiding voor de tweede graad gaat in zeven stappen, die elk
gekoppeld zijn aan de planeetsferen. Je werkt om het contact met het
goddelijke te intensiveren. De training wekt nu mystieke visioenen op en de
kunst is deze te vertalen naar projecten in de wereld. Gaandeweg begint het
bewustzijn van het Goddelijke van binnenuit, en het ervaren van het
Goddelijke van buitenaf in elkaar over te vloeien.
De Gouden Dageraad
Aan het begin van de derde fase is het lichaam van Osiris onvindbaar, de
zoektocht ernaar gaat dwars door de woestijn. Het blijkt met sarcofaag en al te
zijn aangespoeld aan de kust en vergroeid te zijn met een wierookboom. De
Koning van Byblos heeft er een pilaar van gemaakt en gebruikt deze om het
dak van zijn paleis te ondersteunen. Het oprichten van het lichaam van Osiris
werd ook wel het 'Oprichten van de Djed-pilaar' genoemd en was een uiterst
belangrijke ceremonie voor de toenmalige de priesterkoningen. Dit is een
mooie metafoor voor wat er gebeurt rondom de derde graad.
De Adept heeft door geestelijke oefeningen in toenemende mate contact
gemaakt met het Contact is achter de school. Door de training ontstaat de
'Gouden Dageraad'. Dit is het verschijnsel dat het Innerlijk Licht van het
Hoger Zelf gaat stralen en dwars door het fysieke lichaam het hele aura doet
oplichten. Dit is de uitwerking van de Heilige Magie die Abramelin de Mage
beschrijft als 'De conversatie met de Heilige Beschermengel.'
Tijdens de derde Initiatie wordt dit Innerlijk Licht direct
verbonden met het Contact. Hierdoor ontstaat de zogenaamde 'Lineage':
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de hoogste Ingewijde van de ene generatie wijdt de Inwijder van de
volgende generatie in. Dit proces is vergelijkbaar met de apostolische
successie. Feitelijk is het niet de initiator die initieert, maar deze vormt een
kanaal voor het Contact.
Inwijdingstradities hebben een spirituele Contacten. Mw Blavatsky sprak
over de Masters, Alice Baily over de Tibetaan. MacGregor Mathers sprak
over de 'Secret Chiefs'. Binnen onze stroming is dat de Opener der Wegen,
het is een oud Egyptisch Contact.
Inwijding is geen geloof maar een training
Dit artikel schetst wat een inwijding in een traditionele mysterieschool kan
zijn. Er meer traditionele inwijdingstradities in Nederland, en elke school
heeft andere maatstaven. Belangrijk is dat een inwijding het resultaat is
van oefening, de weg van de ene fase naar de volgende duurt telkens enkele
jaren. De inwijdingweg voert je over het voetspoor van beroemde
voorgangers. Een inwijding KAN NIET te koop zijn. Er is maar één weg
naar inwijding; en dat is de training doen.
Het doel van de inwijdingen is het ontwikkelen van een hoger bewustzijn in
mensen, ze leren waarnemen vanuit een kosmisch perspectief. De
ingewijden krijgen contact met 'iets' dat hoger is als zichzelf, dat hun als
instrument gebruikt om het spirituele neer te zetten in het werk van de
wereld. Gaandeweg ga je profijt trekken van de oefeningen. Dat wordt
langzaam zichtbaar in je aura, dat gaandeweg steeds meer stralen en glans
produceren totdat het voor de inwijder duidelijk wordt dat het gewenste
niveau aanwezig is.
De eerstegraads ingewijde is in staat en verantwoordelijk voor zijn eigen
spirituele ontwikkeling. Een tweede graads gaat supervisie geven en
mensen begeleiden, een derde graads is verantwoordelijk voor de opbouw
en uitbouw van het hele lessysteem, de uitbouw van de graden, de initiaties
en het doorgeven van de Traditie aan de volgende generatie.
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Lord of the Sacred Mountain - de Vuurinwijding
Na de Oprichting van de Djed-pilaar stijgt Osiris stijgt op naar de hemel, en
wordt zichtbaar in het sterrenbeeld Orion. Dit is de vuurinwijding. We
krijgen nu te maken met de inwijdingen die niet meer tijdens het leven
plaatsvinden. Osiris wordt 'Lord of the Sacred Mountain' , Heer van het
Universum. De Egyptische Onderwereldboeken geven aan dat er twee wegen
mogelijk zijn na de dood. De eerste is de weg van reïncarnatie: de reis naar
het Zuiden om het Oog te repareren dat beschadigd werd door Seth. De hoge
ingewijde kan er voor kiezen om terug te keren als leraar om een nieuwe
generatie mensen te onderwijzen. Hij kan ook kiezen naar de Eeuwigheid in
het Noorden te gaan, naar de Velden van de Offerandes en zich daar te
verenigen met de Grote Witte Loge.

*;1 $D?@4>?!B1; #4>64;
Ina Cüsters-van Bergen is de Magister en de Director of Studies van de
Hermetic Order Temple of Starlight®. Zij geeft les in de Westerse
Mysterietraditie. Ina is een z.g. Cosmic Mediator en een Derde Graads
Adept. Ze is een zeer ervaren praktiserend ritueel magier. Haar lineage
komt van de Golden Dawn via Dion Fortune, W.E. Butler en Dolores
Ashcroft-Nowicki.
Ina is een getraind psychiatrisch therapeut, sociotherapeut en werkte als
manager in de gezondheidszorg. Ze is een gecertificeerd NLP practitioner.
Zij structureert al haar trainingsmodulen zodanig dat ze de moderne
therapeutische technieken en de archaïsche magische systemen zoals
Kabbala en Ceremoniële Magie integreren in één systeem. Op deze manier
verhogen je spirituele oefeningen je emotionele, mentale en spirituele
gezondheid en groei.
Ina is de auteur van de Solo Magical Training van de Hermetic Order of
the Temple of Starlight, genaamd The Order of the Exalted Land . Ze is
tevens de auteur van het boek De weg naar de oude mysteriën , ISBN 97890-77247-60-0
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Dit boek is in het Engels vertaald onder de titel The Temple of High
Magic , ISBN-13: 978-1-59477-308-2
Ina geeft les in spirituele Ceremoniële Magie door middel van intensieve
trainingsweekenden door heel Europa.
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Als je een training met Ina Cüsters-van Bergen wilt bijwonen,
Als je Ina wilt boeken om een evenement bij jou in de buurt te
organiseren,
Als je deel wilt nemen aan de Temple Trainingen
Als je wilt starten met de Solo Magical Training
Als je lid wilt worden van de Hermetic Order of the Temple of Starlight

Dan bezoek je nu onze website www.templeofstarlight.eu. Wil je op de
hoogte gehouden worden van onze nieuwe artikelen en evenementen,
abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief.

