


Aan de andere kant kan het
maken van onderscheid juist
een bron zijn van vooroor-
deel, onenigheid en ver-
deeldheid.

Met o.a. de begrippen Vi-
veka en Boeddhi en aan de
hand van enkele praktische
voorbeelden uit het dagelijks
leven gaan wij onderzoeken
wat de kenmerken zijn van
een scherp onderscheidings-
vermogen, en hoe dit samen
kan gaan met heelheid en in-
tegriteit, en welke rol emo-
ties en begeerten spelen.

Hierbij zal blijken dat wij
gewoonlijk niet erg helder
denken, dat de dingen niet
zijn wat zij schijnen, en dat
het “hogere denken” ook
een soort logica kent, waarin
veel paradoxen voorkomen.

Coen Brandt
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Agenda loges en centra

Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met de
betreffende loges/centra
(zie adressenpagina).

februari 2008
1 Cursus De Oerbron, de

Schepping en de zoek-
tocht naar wijsheid vanuit
Theosofisch Perspectief
door Kees Voorhoeve
(Utrecht)

2 Cursus Sacred Dance o.l.v.
Annemiek van Dorp (Den
Haag)

4 Studiegroep De Geheime
Leer o.l.v. Ineke Vrolijk
(Arnhem)

4 Workshop Het geheim
van zelfrealisatie o.l.v.
Ronald Engelse (Den
Haag)

5 Viveka Chudamani door
Guus Brohm (Naarden)

5 Lezing Spirituele verlich-
ting vs. psychisch illusie
door dr. David Roef
(Rotterdam)

5 De Oogst van het Leven
hst 4 Uitstapjes van de ziel
(centrum Zwolle)

7 Gespreksavond De oogst
van het leven. (Apeldoorn)

11 Drie pijlers van inzicht.
Verdiepingsavond met
Guido Lamot.
(Amersfoort)

11 Lezing Theosofie, weten-
schap en New Age door
Wim Leys (Den Haag)

11 Studie Regeneratie van de
Mens van Radha Burnier
(Leeuwarden)

13 Studie De Geheime Leer
o.l.v. Ali Ritsema
(Zuid-Limburg)

15 Lezing De mythe van de
Val der Engelen door
David Roef (Utrecht)

16 Bezoek Adyar door Loes
Moreno en Els Rijneker.
(Amsterdam)

17 Alles is een grote Bron
van energie (loge Zwolle)

18 Studiegroep Kabbalah.
Over de Paden,
Hebreeuwse Letters en
de Tarot in de Boom des
Levens (Arnhem)

18 Lezing De reis van de ziel
door prof. Hans Gerding
(Den Haag)

18 Lezing De Eleusinische
Mysteriën (Groningen)

19 Studieavond Geheime
Leer (4) o.l.v. Ineke Vrolijk
(Rotterdam)

19 Geheime Leer o.l.v. Wies
Kuiper (centrum Zwolle)

21 Studieavond Het mystieke
hart van Wayne Teasdale.
(Apeldoorn)

25 Meditatieve avond o.l.v.
Hennie Bitterling
(Amersfoort)

25 Studiegroep. Licht op het
Pad o.l.v. Femmie Liezen-
ga (Arnhem)

25 Cursus Inleiding in de
Theosofie (4) door Wim
Leys (Den Haag)

25 Inleiding van één der
leden (Leeuwarden)

U kunt schenkingen doen aan de TVN, aftrekbaar voor uw aangifte inkomstenbelasting.
Ook legateren aan de TVN is een mogelijkheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de TVN.
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18 Video: De kracht van het
leven is weer doodgaan
(Naaren)

18 De zoektocht naar de
heilige graal en de ark van
het verbond door Klaas
van Urk (Zuid-Limburg)

18 Geheime Leer, groeps-
studie (centrum Zwolle)

21 Karma, de wet van oor-
zaak en gevolg door Ali
Ritsema (Utrecht)

25 De kringloop door de
bardo’s door Jean Karel
Hylkema (Rotterdam)

28 De Geheime Leer II:
Stanza 5 (Haarlem)

31 Meditatieve avond o.l.v.
Martie Velthuis
(Amersfoort)

31 Filosofische en weten-
schappelijke vragen rond-
om psi door Hans Gerding
(Arnhem)

april 2008
1 Krishnamurti door Joris Du-

dok van Heel (Naarden)
4 Werken met het meditatie-

diagram, cursus door
Ineke Vrolijk (Utrecht)

7 Jnana yoga in de praktijk
door Rita Bijntema
(Amersfoort)

7 De Geheime Leer II, cursus
door Ali Ritsema
(Zuid-Limburg)

8 De plaats van meditatie in
de theosofie, gespreks-
avond (Den Haag)

8 Unificatie en broederschap
vanuit de moderne fysica
belicht door Max Takken-
berg (Rotterdam)

8 De oogst van het leven hst
6, groepsstudie (Zwolle c)

12 De toekomst van de mens
in het licht van de
Esoterische Filosofie door
Ali Ritsema (Amsterdam)

14 De scheppende stilte,
studieavond (Amersfoort)

14 Sterven en
onsterfelijkheid in het
Boeddhisme door Leen vd
Meij (Arnhem)

14 De reis naar binnen door
Ali Ritsema (Den Haag)

15 Mantra’s met muziek
door Nanko Doornbos
(Naarden)

15 De vier mysteriestromen
in jezelf verwerkelijken
door Roland van Vliet
(Zuid-Limburg)

18 Nirvana, het verwerven
van onsterfelijkheid door
Ali Ritsema (Utrecht)

20 Wij zijn lichtwezens (loge
Zwolle)

21 Orgaandonatie, euthana-
sie, versterving – hoe gaan
we ermee om? thema-
avond (Arnhem)

22 Yoga-Sutra’s van Patanjali,
groepsstudie (Amster-
dam)

22 Regeneratie van de mens,
groepsstudie (Leeuwar-
den)

22 Atlantis door Wim Leys
(Rotterdam)

22 Geheime Leer, groeps-
studie (Zwolle c)

25 De Geheime Leer II:
Stanza 6 (Haarlem)

Wist u dat in de Tolstraat 154 te Amsterdam niet alleen het het hoofdkantoor van de TVN
is gevestigd, maar ook de ‘theosofische boekhandel Adyar’ en de ‘theosofische bibliotheek’

met een unieke collectie theosofische, religieuze en esoterische literatuur?

26 Gespreksavond Contacten
tussen de sferen met
engelen, meester en
overledenen o.l.v. Wim
Leys (Rotterdam)

29 De Geheime Leer II
Stanza 4 (Haarlem)

maart 2008

3 De os en zijn hoeder: een
terugkeer naar de bron
(Groningen)

4 De oogst van het leven hst
5, groepsstudie (Zwolle c)

7 Het meditatiediagram van
H.P. Blavatsky, cursus door
Ineke Vrolijk (Utrecht)

8 Metafysica en theosofie, ge-
spreksavond (Den Haag)

10 De stem van de stilte, met
Elly Kooyman
(Amersfoort)

10 Een mystieke interpretatie
van het paasfeest door
Wim van Vledder
(Arnhem)

10 Regeneratie van de mens,
groepsstudie
(Leeuwarden)

10 De Geheime Leer II,
cursus door Ali Ritsema
(Zuid-Limburg)

11 Yoga-Sutra’s van Patanjali,
groepsstudie (Amster-
dam)

15 Het Kroonjuweel van
Wijsheid door Fay van
Ierlant (Amsterdam)

16 Wij beschikken over meer
kracht dan wij ons realise-
ren (loge Zwolle)

17 De scheppende stilte, stu-
die-avond (Amersfoort)
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