
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glamour, een wereldprobleem 
 
Door	  Eric	  Huysmans	  
	  
Glamour	  wordt	  in	  de	  Tijdloze	  Wijsheid	  gedefinieerd	  als	  de	  
illusionaire	  werkelijkheid	  op	  emotioneel	  gebied.	  Het	  is	  de	  
door	  onze	  emoties	  gekleurde	  en	  vervormde	  werkelijkheid	  die	  
ons	  doordringt	  en	  omhult	  als	  een	  nevel,	  die	  ons	  onder-‐
dompelt	  in	  een	  oceaan	  van	  mist.	  Hierdoor	  zien	  wij	  de	  
werkelijkheid	  niet	  zoals	  die	  is.	  	  
	  
In	  het	  boek	  “Begoocheling,	  een	  wereldprobleem”	  van	  Alice	  
Bailey	  wordt	  glamour	  vertaald	  met	  het	  woord	  ‘begoocheling’.	  
Het	  begoochelt,	  betovert	  en	  verblindt	  ons.	  
	  
Enkele	  citaten	  uit	  dit	  boek:	  
	  
"Glamour	  is	  vergeleken	  met	  een	  nevel	  of	  mist	  waarin	  de	  aspirant	  dwaalt	  en	  die	  alles	  vervormt	  wat	  hij	  ziet	  
of	  waar	  hij	  mee	  in	  contact	  komt,	  daardoor	  voorkomend	  dat	  hij	  het	  leven	  ooit	  werkelijk	  of	  naar	  waarheid	  
ziet,	  of	  de	  omstandigheden	  rondom	  hem	  ziet	  zoals	  als	  ze	  in	  wezen	  zijn."	  
	  
"Glamour	  is	  een	  materieel	  allesomvattende	  substantie	  –	  materieel	  in	  dezelfde	  zin	  als	  gedachtevormen	  
substantiële	  dingen	  zijn,	  maar	  deze	  (en	  dit	  is	  een	  punt	  van	  belang) zijn	  van	  een	  minder	  substantiële	  aard	  
dan	  de	  glamourvormen	  die	  worden	  gevonden	  in	  het	  astrale	  veld.”	  
	  
Voorbeelden	  van	  glamours	  zijn:	  afgescheidenheid,	  materialisme,	  geld,	  egoïsme	  en	  haat.	  Dit	  alles	  zijn	  
door	  onze	  emoties	  aangedreven	  illusies	  die	  niet	  op	  werkelijkheid	  zijn	  gebaseerd.	  
	  
Deze	  lezing	  gaat	  uitgebreid	  in	  op	  dit	  begrip	  en	  op	  methoden	  om	  deze	  glamour	  te	  verdrijven.	  
	  
De	  Tijdloze	  Wijsheid	  (Ageless	  Wisdom)	  verwijst	  naar	  oude	  (in	  feite	  tijdloze)	  
leringen	  over	  de	  aard	  en	  het	  ontstaan	  van	  de	  kosmos	  en	  de	  mensheid.	  Ze	  
geeft	  interessante	  antwoorden	  op	  de	  Grote	  Levensvragen:	  wie	  zijn	  wij,	  waar	  
komen	  wij	  vandaan,	  waar	  zijn	  wij	  naar	  op	  weg,	  wat	  is	  de	  betekenis	  en	  
bedoeling	  van	  het	  leven?	  Ze	  vormt	  de	  basis	  van	  alle	  religies,	  zonder	  er	  zelf	  een	  
te	  zijn.	  Ze	  overbrugt	  wetenschap,	  religie	  en	  filosofie	  en	  is	  afkomstig	  van	  
de	  Meesters	  van	  Wijsheid	  die	  behoren	  tot	  de	  Spirituele	  Hiërarchie.	  Meester	  
Djwhal	  Khul	  (afbeelding)	  heeft	  deze	  kennis	  doorgegeven	  via	  de	  boeken	  van	  
Alice	  Bailey,	  Helena	  Blavatski	  en	  anderen.



	  
	  
	  

Eric	  Huysmans	  (1959)	  heeft	  na	  twee	  academische	  studies	  15	  jaar	  gewerkt	  in	  
commerciële	  en	  managementfuncties	  in	  het	  bedrijfsleven.	  Sinds	  1999	  legt	  hij	  
zich	  toe	  op	  bewustzijnsontwikkeling	  en	  begeleidt	  hij	  mensen	  in	  zijn	  praktijk	  
Sensability	  in	  Breda.	  Hiervoor	  zet	  hij,	  naast	  technieken	  als	  NLP,	  Ademflow,	  
Mindfulness,	  Jassentechniek	  en	  de	  Oneness	  Deeksha,	  zijn	  studie	  naar	  de	  Tijdloze	  
Wijsheid	  in.	  Daarnaast	  geeft	  hij	  lezingen	  en	  workshops	  en	  heeft	  hij	  vele	  artikelen	  
en	  drie	  boeken	  geschreven	  over	  deze	  onderwerpen.	  Hij	  bestudeert	  de	  Tijdloze	  
Wijsheid	  bij	  de	  Morya	  Federation.	  Zie	  www.sensability.nl	  
 

 
 
 
 
	  
	  


