
School of the Wisdom,

India

Van 7 oktober tot en met 29

november 2002 wordt er in

Adyar, Chennai, India weer een

School of the Wisdom gehou-

den; de weekends zijn vrij.

Het thema is “J. Krishnamurti

in Theosophical History”. Pro-

fessor Aryel Sanat, schrijver van

The Inner Life of Krishnamurti, zal
met de deelnemers van gedach-

ten wisselen over:

- de analytische misvatting:

waarom en hoe Krishnamurti en

dus theosofie zo’n belangrijke
rol speelt in de filosofie;

- transformatie: de vitale essen-

tie van theosofie: theosofie is

datgene wat gebeurt in theosofi-

sche toestanden van bewustzijn.
Het is geen systeem of metho-

de. Systemen en methoden zijn

beide afhankelijk van het analyti-

sche denkvermogen.

- de eeuwige Renaissance: hoe
de theosofische beweging achter

alle grote menselijke transforma-

ties stond die rond de 20e eeuw

begonnen; Krishnamurti was de

centrale figuur bij deze renais-

sance.

- de plaats van Krishnamurti in

de theosofische geschiedenis:

C.W. Leadbeater en Annie

Besant zagen Krishnamurti als
een avatarische manifestatie in

de 20e eeuw.

- wat is de aard van het theosofi-

sche werk.

Nadere inlichtingen en aan-

melding voor deze School bij het

Hoofdbestuur, 020 – 676 56 72.

Lezingen Aryel Sanat

Naarden

Zoals aangekondigd zal Profes-

sor Aryel Sanat ook van 19 tot

22 september 2002 in het I.T.C.

te Naarden lezingen houden
over “Krishnamurti in de theo-

sofische geschiedenis: de belang-

rijkste reden waarom de

Theosophical Society werd

gesticht, volgens H.P. Blavatsky
en haar leraren”.

Landdag Belgische TV

Op zondag 6 oktober 2002
wordt in Schoten, provincie

Antwerpen, België, de Belgische

Landdag gehouden van de Theo-

sofische Vereniging.

Het thema is “Broederschap”.
Inlichtingen en inschrijving bij

Lieneke Ong- Liyanta (+ 32 3

827 43 62) of Eddy Doms (+32

3 272 58 53).
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Agenda

september 2002

19- 22 School Aryel Sanat in

Naarden

28 Studiegroep Geheime

Leer in Amsterdam

oktober 2002

6 Belgische Landdag Theo-

sofische Vereniging in

Schoten (B)
7 okt t/m 29 nov School of

the Wisdom, India

12 t/m 19 European School te

Engeland, Tekels Park.

19 Besturendag in Amster-
dam

november 2002

7 okt t/m 29 nov School of

the Wisdom, India
9 Nationale studiegroep

Goddelijk Plan Barborka in

Amsterdam

16 Ledendag op het ITC te

Naarden. Nadere mede-
delingen volgen.

december 2002

7 Studiegroep Geheime

Leer in Amsterdam

januari 2003

4 Nationale studiegroep

Goddelijk Plan Barborka in

Amsterdam

februari 2003

4 Studiegroep Geheime

Leer in Amsterdam

maart 2003

1 Nationale studiegroep

Barborka in Amsterdam

2 Voorjaarsdag. Nadere

mededelingen volgen.
12 Studiegroep Geheime

Leer in Amsterdam

Tentoonstelling

“BINNENOGEN”

schilderijen van Peter Rauh

Opening: zaterdag 21 september 2002 om 14.00 uur

in het gebouw van de Theosofische Vereniging in Nederland,

Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam

Geopend: zondag 22 september en woensdag 25 t/m zondag 29

september van 14.00 tot 19.00 uur; donderdag 26 september van

14.00 tot 21.00 uur.


	Inhoud
	Macht corrum peert, liefde maakt heilig 126
	 Radha   Burnier 

	Leven als Eén 129
	 Beverly   Cham pion 

	Het pad 133
	H.P.  Blavatsky 

	Het veld van bewust zijn  135
	N.S.  Marat hey 

	Moed 139
	K.  Dina ka ran 

	 Vedanta  lessen - zwaar maar waar 141
	Yvonne  Malykke 

	Eeuwige onop hou de lijke bewe ging 145
	K.V.K.  Nehru 

	Het voor spel len van de toekomst 151
	Mary  Ander son 

	Weten schap en De Geheime Leer 156
	 Dai   Tran dang 

	 Chela™s  160
	H.P.  Blavatsky 

	Boek & peri o diek 162
	Vere ni gings nieuws 163
	Adres sen Theo so fi sche Vere ni ging 164




