
Theosofia 104/4 � augustus 2004 183

V e r e n i g i n g s n i e u w s

Agenda buitenland:

juli 2004

31juli-7 augustus Engelse

Zomerschool, Loughbo-

rough University. Thema:

‘Theosophy, The Hidden

Wisdom’.
22-28 Duitse Zomerschool in

Lippenstadt, ‘Theosophi-

cal Perception, Today and

Tomorrow’met medewer-

king van Mary Anderson
en Diana Dunning-

ham-Chapotin.

augustus

31juli-7 augustus Engelse
Zomerschool (zie juli)

12-16 Zweedse zomerschool

Leksland, To Dare

22-29 Spaanse zomerschool

in San Feliu de Quixols,
‘The Laws of Higher Life’

september 2004

4 t/m 8 Europees Congres.

Thema: “Ethics - Bridging
Freedom and Responsibi-

lity”. Plaats: The Biological

Park at Nova de Gaia,

Porto - Portugal.

21-28 programma in Moskou

oktober 2004

9 t/m 16 The European

School of Theosophy in

Dublin. Thema: The
Unfolding Universe.

november 2004

5 t/m 7 Conferentie van de

Indo-Pacific Federation in
Singapore met eregaste

Radha Burnier. Haar lezing

draagt als titel “Life is

Relationship”.

(Vervolg van pagina 178)

Een uitspraak van Krishna-
murti: “Where the “I” is not,

there is “the Other” (meaning

the Highest), the Ground of all

things; where the “I” is not,

there is real love.” (The Theo-

sophist, maart 2004)

Wanneer we dit steeds in ge-

dachten houden, er ook in me-

ditatie mee bezig zijn, gaat het
meer leven, wordt het meer en

meer realiteit. Dan ontstaat er

ook een sterker wij-gevoel met

de natuur, met de grootsheid en

de schoonheid van de Schep-
ping, en met de werkelijkheid

van Broederschap.

Hettie Haas

D i a l o o g

15 nov.-10 dec. School of the
Wisdom Adyar. Sprekers:

Joy Mills over “The Laws

of the Higher Life and Our

Supreme Duty” en dr.

Satish Inamdar over
“Understanding

Life-Death”.

januari 2005

1en 2 te Adyar: speciale
conferentie van de Theo-

sophical Order of Service

na de jaarlijkse Internatio-

nale Conventie van de TS.

Voor nadere inlichtingen over

genoemde activiteiten en voor

aanmelding kunt u contact op-

nemen met de T.V.N.:

020-6765672.
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