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Inhoud	  
De	  leringen	  van	  de	  Oude	  Wijsheid:	  Maitreya	  en	  de	  Meesters	  van	  Wijsheid	  
Met	  haar	  boek	  Isis	  ontsluierd	  gaf	  de	  Russische	  Helena	  Petrovna	  Blavatsky	  in	  1877	  een	  
breed	  publiek	  voor	  het	  eerst	  toegang	  tot	  de	  leringen	  van	  de	  Oude	  Wijsheid.	  Deze	  
baanbrekende,	  ‘nieuwe’	  kijk	  op	  de	  mens	  en	  zijn	  evolutie	  werd	  later,	  in	  de	  twintigste	  
[en	  21e]	  eeuw,	  verder	  uitgewerkt	  door	  in	  het	  bijzonder	  de	  Russin	  Helena	  Roerich,	  de	  
Britse	  Alice	  A.	  Bailey	  en	  de	  Schot	  Benjamin	  Creme.	  	  
In	  zijn	  voordracht	  werpt	  professor	  De	  Bruin	  zijn	  licht	  op	  dit	  gedachtegoed	  en	  weidt	  hij	  
uit	  over	  het	  aloude	  idee	  van	  het	  bestaan	  van	  ‘Meesters	  van	  Wijsheid’.	  Hermes,	  
Krishna,	  Boeddha,	  Confucius,	  Shankaracharya	  zijn	  slechts	  enkele	  voorbeelden	  van	  
deze	  grote	  leraren.	  Zij	  worden	  gezien	  als	  hoog	  ontwikkelde	  mensen,	  die	  
meesterschap	  over	  zichzelf	  en	  de	  natuurwetten	  hebben	  bereikt	  en	  die	  hun	  
alomvattende	  kennis	  onzelfzuchtig	  aan	  de	  mensheid	  ter	  beschikking	  stellen.	  Lange	  
tijd	  hebben	  deze	  uitzonderlijke	  individuen	  in	  veraf	  gelegen	  plaatsen	  in	  de	  wereld	  
geleefd.	  Nu,	  zo	  wordt	  gezegd,	  keren	  ze	  in	  onze	  huidige	  wereld	  terug.	  Aan	  het	  hoofd	  
van	  deze	  groep	  staat	  de	  Wereldleraar,	  Maitreya,	  wiens	  wederkeer	  in	  alle	  religies	  –	  zij	  
het	  onder	  verschillende	  namen	  –	  wordt	  verwacht.	  	  
De	  audiovisuele	  lezing	  is	  deel	  van	  een	  film-‐	  en	  lezingenserie	  over	  spirituele	  leraren	  en	  
hun	  leringen.	  
	  
Gastspreker	  
Prof.	  Dr.	  Andreas	  de	  Bruin	  is	  verbonden	  aan	  de	  Hogeschool	  München	  alsook	  aan	  de	  
Ludwig-‐Maximilians	  Universiteit	  (LMU)	  in	  München.	  In	  zijn	  onderwijs	  en	  onderzoek	  
richt	  hij	  zich	  in	  het	  bijzonder	  op	  de	  effecten	  van	  meditatie.	  Ook	  leidt	  De	  Bruin	  de	  film-‐	  
en	  lezingenreeks	  “Spirituele	  leraren”	  en	  is	  hij	  initiator	  van	  het	  programma	  “Meditatie	  
in	  universitaire	  context	  –	  het	  München-‐model”.	  Binnen	  dit	  kaderprogramma	  kunnen	  
studenten	  tijdens	  hun	  studie	  leren	  over	  meditatietechnieken,	  de	  stand	  van	  het	  
moderne	  onderzoek	  rond	  meditatie,	  alsook	  over	  de	  mogelijke	  toepassing	  van	  
meditatie	  in	  verschillende	  beroeps-‐	  en	  werkpraktijken.	  Per	  jaar	  nemen	  zo`n	  300	  
studenten	  deel	  aan	  het	  programma.	  Het	  München-‐model	  wint	  de	  laatste	  tijd	  snel	  
terrein	  –	  zowel	  binnen	  Duitsland	  als	  in	  andere	  landen.	  	  

	  
	  


