


Dit congres in Rome zal
evenzeer een moment wor-
den van samenzijn, voor het
delen van informatie en het
verdiepen van onze kennis.

Sinds haar oprichting op 17
november 1875 in New
York, heeft de Theosophical
Society haar doelstelling “het
vormen van een kern van uni-
versele broederschap zonder
onderscheid” steeds naar voor
gebracht, naast de vergelij-
kende studie van godsdien-
sten, filosofieën en weten-
schap.

Daarmee bedoelt zij recht-
streeks terug te gaan tot aan
de tijdloze leringen der wijs-
heidsscholen die hun benade-
ring baseerden op maieutiek
(een methode van vraag en
antwoord, zoals bijvoorbeeld
Socrates die bezigde) en ho-
lisme.

Theosofie is geen religie,
legt geen dogma’s op en wijst
op de eenheid van leven; de
Theosophical Society is geen
kerk noch sekte en ieder lid
wordt werkelijk de gelegen-
heid gegeven om onderzoek
te verrichten volgens het vrij-
heidsprincipe.

De Italiaanse Theosofische
Vereniging, die 71 jaar gele-
den ontbonden werd door
het fascisme als gevolg van
haar weigering om de ras-
senwetten te aanvaarden, is
erg vereerd om het Wereld
Congres 2010 te mogen or-

ganiseren, om zo waarden als
Schoonheid, Goedheid en
Waarheid te herbevestigen,
evenals het principe van Uni-
versele Broederschap en
communicatie tussen onder-
zoekers en wetenschappers
van verschillende geloofs-
systemen en wereldvisies.
Radha Burnier, internationaal
voorzitster van de Theo-
sophical Society en vooraan-
staand sanskritiste, Linda
Oliveira uit Australië, inter-
nationaal vicevoorzitster, en
Prof. P. Krishna, een voor-
aanstaand onderzoeker van
Jiddu Krishnamurti’s filosofie,
hebben hun aanwezigheid in
Rome reeds bevestigd.

Praktisch
Het congres zal gehouden
worden in het Summit Roma
Hotel, in de Via della Sta-
zione Aurelia 99, 00165
Rome; tel. +39 06 665071,
fax +39 06 66418062;
e-mail: pierelli@srh.it. Het
Summit Roma Hotel ligt vlak
bij de internationale lucht-
haven Leonardo Da Vinci en
is tevens bereikbaar per trein
en bus vanuit het centrum
van Rome, dat onze dagen
tijdens het Congres zal op-
luisteren met haar geschie-
denis en schoonheid.
De richtprijzen voor het
verblijf in volpension bedra-
gen €88,- per dag in een
tweepersoonskamer, €110,-
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Amersfoort
10 Witte Lotusdag
Amsterdam
15 Witte Lotusdag
Arnhem
3 De Geheime Leer,

studiegroep, Ineke Vrolijk
10 Witte Lotusdag, voor

leden
17 Philip Glass: Herhaling als

verandering, lezing,
Gertjan Eldering

31 Bhagavad Gita, cursus,
Ineke Vrolijk

Assen
7 Witte Lotusdag
17 De Geheime Leer,

studieochtend
Den Haag
10 Witte Lotusdag
22 Meditatiediagram van

Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk

22 De Geheime Leer, cursus,
Ineke Vrolijk

Groningen
10 Bewustzijn tussen dood en

geboorte? cursus
31 Bewustzijn tussen dood en

geboorte? cursus
Haarlem
8 Witte Lotusdag
14 Siva Sutra (Taimni),

studieavond
Leeuwarden
3 Witte Lotusdag
Naarden
4 Witte Lotusdag
Rotterdam
11 Witte Lotusdag
18 De Geheime Leer, cursus,

Ineke Vrolijk

Wist u dat ... de laatste zeven jaargangen van Theosofia integraal op onze website
te lezen zijn? Kijk op  http://www.theosofie.nl/tijdschrift/index.htm.



per dag in een eenpersoons-
kamer en €70,- per dag in
een driepersoonskamer.
Informeert u snel over de
beschikbaarheid! Het hotel-
registratieformulier kan per
e-mail gestuurd worden via
pierelli@srh.it of per fax
voor formulieren die in blok-
letters werden ingevuld (nr.
+39 06 66418062). Dit
formulier kan gedownload
worden via internet
(www.teosofica.org).
Alle verdere informatie over
het congres en het program-
ma wordt stelselmatig gepost
op de website van de Itali-
aanse Sectie
(www.teosofica.org), e-mail:
sti@teosofica.org.

De voertaal van het Con-
gres is Engels. Het congres
zal geopend worden op
zaterdag 10 juli om 10.00 uur
en zal gesloten worden op
donderdag 15 juli 2010. Het
inschrijvingsgeld van €50,
omvat toegang tot alle con-
gressessies en kan ter plaatse
bij aankomst betaald worden.
Er zullen theosofische wer-
ken aangeboden worden in
het Engels en in het Italiaans.
Een sightseeing van Rome
wordt gepland op dinsdag 13
juli in de namiddag.

U bent van harte uitgeno-
digd om deel te nemen!

Speciaal woord van wel-
kom van Antonio Girardi,
voorzitter van de Italiaanse
Theosofische Vereniging:

Waarde broeder/zuster,
Dit bericht is om u te

herinneren aan een belang-
rijke theosofische gebeurte-
nis: het tiende wereldcongres
van de internationale Theo-
sophical Society dat dit jaar
van 10 tot 15 juli 2010 in
Rome zal worden gehouden.

Dit congres is belangrijk
zowel voor de theosofische
verenigingen wereldwijd als-
ook voor iedere individuele
theosoof. Het onderwerp
van het congres “Universele
Broederschap zonder onder-
scheid: een pad naar bewust-
zijn” onderstreept de essen-
tie van onze internationale
vereniging: universele broe-
derschap zonder onder-
scheid.

Het congresthema zal ons
ook de prachtige gelegenheid
bieden om eens te meer de
eenheid binnen de internatio-
nale vereniging zelf te bena-
drukken: de harmonische
interne verhoudingen, het
positieve dialectische werk
om broederschap te dienen.
Het benadrukt ook de moge-
lijkheid om de waarde van
het pad van waarheid te be-
vestigen. Het pad van waar-
heid dat in overeenstemming
is met Plato’s doelen van
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25 De Stem van de Stilte,

cursus, Ronald Engelse
Utrecht
7 Witte Lotusdag
Zuid-Limburg
6 De Stem van de Stilte,

studieavond, Ronald
Engelse

19 Clara Codd, studieavond,
Femmie Liezenga

Zwolle Lanoe
11 Witte Lotusdag
Zwolle loge
16 Witte Lotusdag

juni 2010

Arnhem
7 De Geheime Leer,

studiegroep, Ineke Vrolijk
28 Bhagavad Gita, cursus,

Ineke Vrolijk
Den Haag
12 Meditatiediagram van

Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk

12 De Geheime Leer, cursus,
Ineke Vrolijk

Zuid-Limburg
10 De Stem van de Stilte,

studieavond, Ronald
Engelse

23 Clara Codd, studieavond,
Femmie Liezenga

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.



Schoonheid en Goedheid.
De Italiaanse afdeling en haar
voorzitter hopen dat vele
theosofen vanuit de hele
wereld in Rome samen mo-
gen komen om werkelijk ge-
tuige te zijn van de doelein-
den van de internationale
theosofische vereniging: ten
dienste te staan aan (het
werk van) de Meesters/Ma-
hatma’s, en om bereid te zijn
om voor het welzijn van alle
menselijke wezens te wer-
ken. Dit zal theosofisch werk
in de toekomst versterken.

Met in mijn bewustzijn de
gedachte aan de diepe een-
heid van de Theosophical So-
ciety van onze dierbare in-
ternationale presidente,
Radha Burnier, tot aan onze
nieuwste leden, zend ik u
mijn broederlijke groeten.

Antonio Girardi, voorzitter
van de Italiaanse afdeling van
de Theosophical Society.

Dag van de
Parapsychologie

In mei wordt door het Para-
psychologisch Instituut en de
Studievereniging voor
Psychial Research te Utrecht
de jaarlijkse “Dag van de
Parapsychologie” georgani-
seerd. Bij het ter perse gaan
van dit nummer van Theo-
sofia is de datum nog niet
bekend. In april staan datum,
nadere gegevens en de in-
schrijfmogelijkheid op de
website: www.parapsy.nl

Programma:

11.00 uur Ontvangst met
koffie

11.30-11.45 uur: Opening
door de dagvoorzitter prof.
dr. Hans Gerding

11.45-12.45 uur:
Drs. Eva Lobach: Doet Psi
het hart sneller kloppen?
Verslag van recente onder-
zoeksresultaten aan de
Universiteit van Amsterdam.
Het onderzoek  richtte zich
op hartslagveranderingen
tijdens het maken van
intuïtieve keuzes, waarbij
ook paranormale aspecten
werden bekeken.

12.45-13.45 uur:
Drs. Wim Kramer:
Paragnosten en politie: een
moeizame samenwerking
Uit een overzicht van de
meer dan 60 jaar durende
discussie en eigen waarne-
mingen in de praktijk, blijkt
dat er op dit gebied meer
vragen dan antwoorden
bestaan.

13.45-15.00 uur: pauze
(kantine is open)

15.00-16.00 uur:
Drs. Ferry van Putten:
Paranormale ervaringen en
de Persoonlijkheid Verras-
sende onderzoeksresultaten
lijken erop te wijzen dat
mensen met veel paranor-
male ervaringen qua per-
soonlijkheidskenmerken een
speciale categorie vormen.

16.00-17.00 uur:
Dr. Hein van Dongen:
Filosofie en Parapsychologie
Sinds de opkomst van ‘psy-
chical research’ rond 1880
hebben filosofen dit onder-
zoek en zijn problemen ge-
analyseerd. Aandacht voor
het werk van o.a. James,
Driesch, Bergson, Heymans,
Broad en Marcel.

17.00-19.00 uur: hapjes en
drankjes
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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?




