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De Hermetische Orde van de Temple of Starlight®
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

‘De weg naar de oude mysteriën’.
Dit boek verschijnt in Engelse
vertaling in 2010 ondder de titel
‘The Temple of High Magic’
Door: Morgana, 2007
In WR Imbolc 2007 heeft Merlin
een korte recensie geschreven over
je nieuwe boek. Ik heb het inmiddels
ook gezien – uiteraard niet helemaal
gelezen want zo’n boek lees je en
gebruik je jaren als referentie boek.
Tenminste ik denk dat je het zo
geschreven hebt – als werkboek.
Maar we horen straks het ‘waarom’.
Kun je ons iets meer vertellen over jezelf?
Ik ben sinds mijn 16e jaar actief op het esoterische pad. Ik ben begonnen met
Tarot, Astrologie, Yoga en Zenboeddhisme. Daarna heb ik
persoonlijkheidsontwikkeling gedaan. Ik heb o.a. met Gestalt therapie gewerkt,
met Bio-energetica, en met het werk van John en Eva Pierakos.
Mijn maatschappelijke carrière begon ik als Beeldend Kunstenaar. Later heb ik
mij omgeschoold tot psychiatrisch verpleegkundige. Ik heb ongeveer 15 jaar
gewerkt op gesloten en open opnameafdelingen. Ik raakte geïnteresseerd in
Magie en Occultisme. Ik geef hierin les en bewandel dit specifieke pad nu 20
jaar. De rode draad in mijn carrière is mijn fascinatie voor de kracht van het
onbewuste. Daardoor ontstond de ontdekking dat je hiermee kunt werken en
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het kunt beïnvloeden. Ik ontdekte hoe ik met deze energieën kan
werken zodat mensen zich beter gaan voelen en zich vollediger kunnen
ontwikkelen.
Hoe ben je zelf aan ‘De Weg…’ begonnen?
Ik zag in mijn dagelijkse werk, dat processen uit het onderbewuste nauwkeurig
aansloten bij wat ik wist over Magie. Ik raakte hierdoor gefascineerd en ik
zocht manieren om hierin ervaringen op te doen. Ik kwam er al heel snel
achter dat dit in je eentje moeilijk is. De ‘onderstroom’ is zeer krachtig, en
ondanks het feit dat ik geen beginneling was op het esoterische pad toen ik
met Magie begon, werd ik overrompeld door de heftigheid van de reactie van
mijn onderbewustzijn op de oefeningen. Ik zocht dus leraren en vond die
binnen de SOL (Servants of the Light)
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mensen te ontwikkelen en te genezen. Magie is een combinatie van
spiritualiteit en toegepaste psychologie en werkt bij iedereen– ongeacht of je
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‘gelooft’ of niet, want het is gebaseerd op techniek. Magie als ‘Wetenschap van
het Gewijde’ vergelijkt de werkzaamheid van spirituele technieken uit
verschillende religieuze en magische systemen met elkaar.
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mensen te ontwikkelen en te genezen. Magie is een combinatie van
spiritualiteit en toegepaste psychologie en werkt bij iedereen– ongeacht of je
Ina Cüsters-van Bergen ist Magister und Director of Studies des Hermetic Order
‘gelooft’ of niet, want het is gebaseerd op techniek. Magie als ‘Wetenschap van
of the Temple of Starlight®. Sie lehrt die Westliche Mysterientradition. Ina ist
het Gewijde’ vergelijkt de werkzaamheid van spirituele technieken uit
ein so genannter Cosmic Mediator und ist Drittgrad-Initiatin. Sie ist eine sehr
verschillende religieuze en magische systemen met elkaar.
erfahrene praktizierende Ritualmagierin. Ihre Abstammungslinie lässt sich über
Dion Fortune, W.E.Butler und Dolores Ashcroft-Nowicki auf den Golden Dawn
zurückverfolgen.
Hoe ben je gestart met de Hermetic Order of the Temple of Starlight?
Ina ist ausgebildete psychiatrische Krankenpflegerin, Sociotherapeutin, und
De Hermetic Order of the Temple of Starlight® is ontstaan vanuit een
Abteilungsleiterin in der Gesundheitspflege. Sie ist zertifizierter NLPnatuurlijk proces. Terwijl ik de basistechnieken van de spirituele magie
Practitioner. Sie entwickelt alle Ausbildungseinheiten indem sie moderne
oefende, kreeg ik behoefte om ervaringen te delen met medestudenten. Ik
therapeutische Systeme und alte magische Systeme wie Kabbala und
richtte een groep op om tempelwerk te oefenen. Dat resulteerde in de
zeremonielle Magie in ein System integriert. So fördert spirituelles Praktizieren
oprichting van een Magische Lodge.
emotionales, mentales und spirituelles Wachstum und Gesundheit.

MEHR INFORMATION
Wenn Sie an einer Veranstaltung mit Ina Cüsters-van Bergen teilnehmen
wollen
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Lodges hebben nieuwe aanwas nodig, want mensen vertrekken door privéomstandigheden. Ik merkte ineens dat we al een stuk waren verder gegroeid
van het beginniveau, nieuwe mensen konden niet meer vanzelf instromen.
Toen heb ik een basiscursus ontwikkeld.
De Lodge ontwikkelde zich ook, want ook lodges kennen graden. Dit proces
mondde uit in een minischool met een eigen curriculum. Met het behalen van
mijn derde graad kon ik vervolgens ook de door mij opgeleide leerlingen
inwijden. Zo is de Orde op een natuurlijke manier uit de traditie en de
moederschool ontstaan. Inmiddels zijn we een volledig zelfstandige Orde, en
ligt het opleidingstraject tot de eerste graad vast: de eerste studenten beginnen
het traject naar de tweede graad te lopen.
Hoe zit het met die training bij de Hermetic Order of the Temple of
Starlight?
Wij zijn een initiërende orde die studenten opleidt tot Priester-magiërs. De
training is gebaseerd op de graden van de Golden Dawn. De school kent drie
graden, die verdeeld zijn in tussenstappen. Per graad doorloop je een
lestraject. Daarin komen theorie en praktijk samen. De effecten van
oefeningen en rituelen stapelen. Hierdoor leer je in de loop van de training
steeds grotere hoeveelheden Magische energie te genereren. Elk lestraject
wordt bekroond met een initiatie. Deze geeft je aansluiting op een hogere
frequentie van magische energie, en daardoor kun je jezelf verder verdiepen.
Gedurende de training werk je met een breed scala aan tradities en occulte
technieken. Je werkt met energieoefeningen, meditaties, theorie en ritueel. Je
krijgt les in o.a. Kabbala, Sterrenmagie, Griekse, Egyptische en Babylonische
magie. Je leert werken met de Arthurtraditie, de Engelenleer, de Tarot, en de
mythologie uit een breed scala van culturen.
Je kunt onze training individueel doorlopen door middel van de Solo Magical
Training. Je kunt ook de Temple Trainingen bijwonen en intensieve
weekendworkshops bezoeken. We begeleiden mensen die een magische groep
willen opstarten, daarvoor hebben we een specifiek leertraject ontwikkeld.
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Is er plaats voor een mysterieschool?
Mysteriescholen zijn nooit weg geweest. De vraag is eerder wát de plaat is voor
een mysterieschool in deze tijd. Mensen zijn in de huidige maatschappij op
zoek naar sociale verbanden en spiritualiteit. Ze verkennen eerst het terrein en
dan ontstaat de wens om zich aan te sluiten bij een traditie. We hebben
verschillende soorten studenten; variërend van de geïnteresseerde zoeker die
graag komt kijken wat wij doen, tot en met degene die de ambitie heeft om het
hele traject van de Priester-magiër te willen gaan.
Mensen zijn op zoek naar de ervaring van het Goddelijke in hun eigen leven.
En dat is wat een mysterieschool biedt; geen geloof, maar ervaring. Een
mysterieschool leert je om binnen je persoonlijke leven een verbinding te
maken tussen je spirituele kern, je gezin en je beroepsomgeving. Dat is de kern
van Magie; om door middel van de magische energieën jezelf in balans te
brengen en spiritualiteit IN de dagelijkse werkelijkheid te ervaren. Magie geeft
je toegang tot energiebronnen die jou de mogelijkheid geven om bepaalde
waarden en gedachtenvormen te verwerkelijken in jouw leven.
We worden in onze maatschappij gebombardeerd met gedachtenvormen die
door anderen gemaakt zijn; door politici, multinationals. Wij leven niet in een
geseculariseerde maatschappij. De belangrijkste regerende God heet Geld, op
de voet gevolgd door Wetenschap. De belangrijkste tempels zijn de banken.
Ieder van ons wordt elke dag gebombardeerd door magische spreuken in
reclamespotjes. Binnen een mysterieschool leer je om je eigen
gedachtenvormen neer te zetten in plaats van je te laten bepalen door de
strategieën van multinationals.
We kunnen zoveel informatie van het Internet halen. Is een leraar
überhaupt nodig?
Je kunt nauwelijks toegang tot de diepere lagen krijgen zonder een contact met
een goed opgeleide leraar. Er staat veel op internet, goede zaken maar ook
zoveel flauwekul.
De belangrijke kneepjes kunnen alleen persoonlijk worden overgedragen. Je
wordt er in de praktijk gewezen. Leraren voorkomen dat studenten verdwalen
op zijpaden. Een leraar herkent ook verschijnselen die optreden voorafgaand
aan een spirituele verdieping. Een leraar let op de
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persoonlijkheidsontwikkeling van studenten. Valkuilen van dit pad zijn
bekend binnen magische scholen en leerlingen worden hierop bijgestuurd.
Leraren vertellen je wáár en hoe je contact met de Goden en met het oude
materiaal kunt maken. Er zijn universiteitsbibliotheken volgeschreven met
specialistisch materiaal. Maar als je niet gewend bent om vanuit een magisch
wereldbeeld te ervaren, kun je dikke geleerde boeken lezen over de Imiut-staf,
dan weet je nog steeds niet wat dit voor voorwerp is en hoe je hem kunt
gebruiken. Het probleem is om goed opgeleide leraren te vinden. Iedereen kan
een bordje op zijn voordeur timmeren en er zijn zat leraren die zelf géén of een
afgebroken opleiding hebben.
Waarom heb je het boek geschreven?
Toen ik begon op met Magie ontdekte ik dat over dit onderwerp in het
Nederlands nauwelijks een zinnig boek over geschreven was. De Westerse
Mysterietraditie heeft een heel eigen energie die voor ons toegankelijker is dan
de oosterse systemen. Maar op onze eigen magische traditie ligt nog steeds een
taboe. Over onze traditie zijn er nauwelijks boeken in het Nederlands. De
Mystieke Kabbala van Dion Fortune brandt als eenzaam licht op grote hoogte.
Er zijn rare boeken vertaalt, die aanvoelen als een verroeste spijker die krom in
het hout geslagen is. Bijna alle boeken zijn van oudere datum. Ik had zelf
slechts de keuze om de benodigde boeken in het Engels te gaan lezen.
Het lijkt alsof in Nederland de angst die in de Middeleeuwen bewust is
gezaaid, nooit meer over is gegaan. In het buitenland zijn er op diverse
plaatsen goede Magische scholen ontstaan. Hier heerst nog overal onbegrip
over wie wij zijn, wat wij doen, en wat de weg van de Hoge Magie inhoudt. Het
is mijn missie om onze eigen Westerse Magische traditie zijn plek terug te
geven temidden van allerlei spirituele systemen.
Ik heb het boek geschreven om verbanden te leggen en een brug te slaan
tussen theorie en praktijk. Het is een werkboek en tegelijkertijd een
naslagwerk. Het geeft een kijkje in de keuken hoe praktische Hoge Magie
werkt, binnen gevestigde religies en binnen oude paganistische religies. Deze
tradities bevatten kernen van magische systemen. Hierdoor zoeken mensen
naar een ingang tot de Magie. Er zijn steeds meer mensen die onze kennis
nodig hebben om hun eigen spirituele traditie weer compleet te krijgen.
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Is de sfeer verandert sinds jij begonnen bent?
Het is nog steeds lastig om andere mensen uit te leggen wat onze traditie
inhoudt. Als wij in New Age Centra werken, ontmoeten we vaak onbegrip over
wie wij zijn en wat wij doen. Ik roep wel eens ‘de volgende keer neem ik een
bordje mee voor in de pauze en zet er een plastic kikker naast op de grond.’
Beschermde soort; Magiërs
Pas op, gevaarlijk, kunnen toveren!
Houden van gewaden, wierook en rituelen.
Verboden te voederen.
Langzaam begint het wel te veranderen. Mijn ervaring is als je de mensen
vertelt wát je doet, zonder te verklappen hoe het heet dan krijg je juist veel
begrip voor de schoonheid van deze traditie. Door de toegenomen bekendheid
met paganistische geloofssystemen raken meer mensen geïnteresseerd in
Magie. Maar de weg naar een Magische School is nog steeds moeilijk
begaanbaar. Er is een grote kloof tussen het beeld wat mensen hebben van
Hoge Magie en de daadwerkelijke beoefening. Onze kennis is specialistisch, je
hebt een hoog basisniveau nodig om aansluiting te krijgen bij de school. Mijn
boek slaat hier tussen een brug.
Magie is een onderdeel van de zogenaamde Hermetische en Gnostische
traditie. Tot aan de Renaissance werd het aan universiteiten onderwezen. Het
werd door Pausen beoefend, en een beetje zichzelf respecterend Vorstenhuis
had een Magiër in dienst. Het zal nog wel eventjes duren voordat deze vacature
aan het Nederlandse Hof weer is vervult (lach!!).
Hoe zie je de toekomst voor de Temple of High Magic?
Het belangrijkste doel van de school is om mensen een plek te bieden
waarbinnen mensen zichzelf leren te verwerkelijken. Ik wil de training en de
school gaandeweg professionaliseren. Met professionaliseren bedoel ik niet
commercialiseren. Om dit belangrijke werk zijn plek terug te geven in onze
moderne samenleving, is het nodig om hiervoor een hoge organisatorische
standaard te ontwikkelen, en een professionele kwaliteit.
Als ik naar de toekomst kijk dan hoop ik dat er goede Magische Tempels zijn
waar je de magische training leert toepassen in je eigen levenssituatie:
vergelijkbaar met de huidige Martial Arts scholen waar een zwarte band les
geeft. Ik zou willen dat degenen die les geven, dit vak als professionals kunnen
uitoefenen, en dat toepassingen van onze technieken een weg vinden in
‘normale’ beroepen.
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Ina Cüsters-van Bergen
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 magiër. 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 978-90-7724760-0
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
trainingweekenden door heel Europa.

Meer informatie
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.

