
Voorjaarsdag 1 maart,

Genesis 1 t/m 6 door

Henk Spierenburg

Graag herinneren wij u allen aan
deze dag. Het is altijd weer een
genoegen om Henk Spierenburg
in ons midden te hebben. In The-

osofia nummer 6 heeft u een fol-
der kunnen aantreffen met het
programma van deze dag. Wij
hopen velen van u te mogen be-
groeten. De koffie staat klaar
vanaf 10.00 uur. Het programma
start vanaf 11.00 uur. Mocht u
nog vragen hebben: deze kunt u
richten aan het secretariaat,
dinsdags en donderdags van
10.30-17.00 uur.

Inner and Outer Change,

prof. Krishna, mei 2003

Van vrijdag 23 t/m zondag 25
mei 2003 wordt door de T.V.N.
in samenwerking met de
Vlaamse afdeling een weekend
georganiseerd met als onder-
werp: “From Inner to Outer
Transformation”. (Voor Neder-
landse vertaling wordt gezorgd).
Plaats: het Internationaal Theo-
sofisch Centrum in Naarden.

Spreker: prof. Krishna, voor ve-
len onder ons geen onbekende,
omdat hij in de negentiger jaren
een aantal malen op het Theoso-
fisch Centrum in Naarden was.
Prof. Krishna is lid van de Theo-
sofische Vereniging. Hij is een
zeer gewaardeerde spreker en
heeft in vele landen in de wereld
lezingen gehouden.Van acht
door hem in 1992 en 1993 ge-
houden lezingen is een boek sa-
mengesteld met als titel: Right

Living In Modern Society. De the-
ma’s die daarin besproken wor-
den zijn gebaseerd op de
leringen van Krishnamurti.

Prof. Krishna heeft het vermo-
gen op eenvoudige wijze moei-
lijke thema’s aan de orde te
stellen. Krishnamurti heeft hem
destijds gevraagd rector te wor-
den van het Rajghat Education
Centre van de Krishnamurti
Foundation in India. Onlangs
heeft prof. Krishna deze functie
neergelegd. Gedurende zijn
werkzame leven was hij ook
professor in de natuurkunde.

De details van het programma
zijn op dit moment nog in voor-
bereiding, maar noteert u alvast
de data in uw agenda!
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V e r e n i g i n g s n i e u w s

Agenda

februari 2003

1 Studiegroep Geheime Leer

in Amsterdam

maart 2003

1 Voorjaarsdag met dhr. H.J.
Spierenburg over Genesis
1 t/m 6 in Naarden.

8 Studiegroep Goddelijk Plan

in Amsterdam

april 2003

5 ALV te Amsterdam
11 t/m 13 H. Gething over

Jonathan Livingstone
Seagull, te Naarden

12 Studiegroep Geheime Leer

in Amsterdam

mei 2003

3 Studiegroep Goddelijk Plan

in Amsterdam
23 t/m 25 Weekend met

prof. Krishna. Inner and
outer change. In verta-
lingen wordt voorzien.

juni 2003

14 Studiegroep Geheime Leer

in Amsterdam

juli 2003

16-17 EFTS Naarden
18-20 Viering 100 jaar EFTS

in Naarden
21-28 Dr. Aryel Sanat in

Naarden

augustus

11-18 Italiaans- en Franstalige
zomerschool in Naarden

oktober 2003

11 t/m 18 Europese School in
Bretagne (Fr)

Als de vensters van de waarneming
schoongemaakt zouden worden,

dan zou alles aan de mens verschijnen
zoals het is, oneindig.

William Blake
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