
4 en 5 maart
“Een universele tijdloze
wijsbegeerte”

Lezingen over de
Upanishaden

Prof. dr. W.H. van Vledder

Deze lezingen worden gegeven
rondom de presentatie van het
binnenkort bij Ankh Hermes te
verschijnen boek “Het mysterie
van het Zelf” door prof. van
Vledder. In dit boek worden de
elf voornaamste Upanishaden
behandeld. (Zie ook het bij dit
nummer gevoegde programma
met inschrijfformulier).

Programma 4 maart
10.00 inschrijving en koffie
10.45 “Door de Goden ingefluis-

terd” (Brihadâranyaka
Upanishad IV.5.11.)

11.45 presentatie van het
nieuwe boek

13.30 “Het wonder van het
begin” Aitareya Upanishad
I.1.1.)

15.00 “Het aldoordringend
Ene-Zijn” (Isha Upanishad 1.)

Programma 5 maart
9.45“Het levengevende offer”

(Shvetâshvatara Upanishad
II.4.)

11.00 “Het mysterie van de
dood” (Katha Upanishad
I.2.18.)

13.30 “Bewustwording”
(Mundaka Upanishad III.2.6)

15.00 “Het mysterie van het
Zelf” (shvetâshvara Upanis-
had VI.22.)

Plaats: Besant Hall, Internatio-
naal Theosofisch Centrum,
Naarden.

Inlichtingen bij het secretariaat
(020-6765672)

8 t/m 12 mei
“The Fundamentals of
Theosophy”

Mary Anderson, internationaal
vice-president van de
Theosophical Society

Tijdens dit seminar worden de
volgende onderwerpen behan-
deld:

1 What is Theosophy? (Divine
Wisdom, a Teaching, a Vision,
a Quest, a Way of Life, an
Experience ...)

2 The Concept of God (One
Life, One Law; the Absolute,
the Unmanifest and the Mani-
fest, Trinities ...)

3 The Human Being (the
human constitution, reincar-
nation, karma, death ...)

4 Evolution (the Kingdoms and
Cycles of Nature)

5 The Spiritual Path

De voertaal tijdens het seminar
is Engels.
Plaats: Besant Hall, Internatio-
naal Theosofisch Centrum,
Naarden.
Inlichtingen bij het ITC
(035-6945121). Hier kunnen
ook het inschrijfformulier en een
algemene boekenlijst over het
onderwerp worden aange-
vraagd.
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Agenda

maart

4-5 Voorjaarsweekend: “Een
eeuwige, tijdloze wijsbe-
geerte”, lezingen over de
Upanishaden. Prof. dr.
W.H. van Vledder
(Naarden)

11 Studiegroep “Het Godde-
lijk Plan” (Amsterdam)

april

1 Studiegroep “De Geheime
Leer” (Amsterdam)

8 Besturendag (Amsterdam)

mei

8-12 “The Fundamentals of
Theosophy”. Mary
Anderson (internationaal
vice-president). Voertaal
Engels. (Naarden)
Inlichtingen ITC:
035-6945121

13 Algemene
Ledenvergadering
(Amsterdam)

juni

15-18 Seminar met prof.
Ravi Ravindra
(Naarden)

juli

14-16 Zomerweekend
(Naarden)

oktober

4-8 Seminar met dr. Edi
Bilimoria. Voertaal engels.
(Naarden)
Inlichtingen ITC:
035-6945121
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