
9 en 10 oktober 2010

TVN weekend in Naarden

Mystiek en Muziek

Een verslag van een allround

weekend met een evenwich-
tige mix tussen kennis en

beleving over: Mystiek en
muziek - de weg van het

geluid- de wereld is klank.

Op de eerste dag begon
Ronald Engelse met een in-

leiding over De Siva SÂtra.
Deze parel van wijsheid, af-

komstig uit het Kashmir Shai-
visme, werd eerder in het

Engels vertaald door I. K.
Taimni en verschijnt binnen-

kort bij de UTVN, in een
Nederlandse vertaling van

Ronald zelf.
Eén van de tien betekenis-

sen van Siva is: De allerhoog-
ste werkelijkheid, het Ene,

het Goede. Een SÂtra kun je
beschouwen als een draad

die naar deze allerhoogste
werkelijkheid leidt. De Siva

SÂtra behandelt de leer van
Nada of van klank.

De spreker gaf ons in korte
en duidelijke bewoordingen

inzage in waar het hier om

gaat: Het komt erop neer om
voorbij de betekenis naar de

wortel van de klank te gaan en
dan nog verder tot de klank

haar geluid verliest, met
andere woorden de bereidheid

om dat, wat het naar buiten
gericht zijn mogelijk maakt, te

transformeren.
In meditatie kan dit bete-

kenen dat je dan jezelf ver-
liest en tuimelt in de schoot

van je bron, de Moeder of
Matrika, de Kind-staat her-

winnend.
De lagere kennis wordt

opgebrand als een offer staat
in SÂtra II.9: op deze manier

kan het universum verdwij-
nen als een afzonderlijk men-

taal verschijnsel.

Als tweede spreker ver-
telde Martie Velthuis ons

over de vele facetten van
Levende Muziek. Zij maakte

ons duidelijk hoe muziek alle
nuances van het leven in de

natuur of in de geest kan uit-
beelden en hoe het zelf spe-

len of het beluisteren ervan
kan leiden naar bewustzijn.
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Agenda Nederland

februari 2011

5 Amsterdam, nationale
studiegroep De Mahatma

Brieven

26 Amsterdam, dag voor

nieuwe leden

maart 2011

5 Amsterdam, nationale

studiegroep De Geheime

Leer

19 Naarden, Voorjaarsdag
met Cristian Vandekerk-

hove

april 2011
16 Amsterdam, nationale

studiegroep De Mahatma

Brieven

mei 2011
14 Amsterdam, nationale

studiegroep De Geheime

Leer

21 Naarden, ALV

juni 2011

4 Amsterdam, nationale

studiegroep De Mahatma

Brieven

18 tot 22 Naarden,
zomerschool met Ravi

Ravindra

oktober 2011

8 en 9 oktober 2011,
najaarsweekend TVN met

Annine van der Meer en

Sabine van Osta

De nationale studiegroepen

vinden plaats in de Tolstraat te
Amsterdam.

Voor nadere inlichtingen over

alle genoemde activiteiten kunt
u contact opnemen met de

T.V.N.: 020-6765672.

Zie ook www.theosofie.nl.



Ze illustreerde dat met cita-

ten over de werking van mu-
ziek uit verschillende religies

en met muziekfragmenten:
het ruige weer op rotseilan-

den kregen we te horen door
De Hebriden van Mendels-

sohn en ceremoniële muziek
was te beleven bij De Mariën-

vespers van Monteverdi. An-
dere effecten van geluid on-

dervonden we bij het samen
zingen van een vloeiende

canon, Round and Round the
World is Turning, en de vre-

devolle mantra Om Nama
SivÀya. Heel wat ervaringen

werden daarna gedeeld en
besproken binnen de groep.

Als derde begeleider van

het weekend kwam Renske
Velthuis ons in beweging

brengen met door haarzelf
ontworpen dansen. Met een

vrolijk enthousiasme kreeg zij
het voor elkaar dat iedereen,

jong en oud, op een interac-
tieve manier in beweging

kwam.
Zo werden de vier ele-

menten aarde, water, vuur en
lucht met een passende cho-

reografie, muziek en ritme
uitgebeeld. Het geheel gaf

een verfrissend en indruk-
wekkend gevoel in en om

ons heen. Al spelend kregen
we vertrouwen in het zingen,
dansen en musiceren van de

beroemde Tibetaanse mantra
Aum Mani Padme Hum die als

apotheose werd uitgevoerd
voor het keukenpersoneel.

Iets voor het ‘Guinness

Book of Records’ was het

massaal klank-schalenspel als

meditatie: Een beleving van
stilte in muziek en muziek in

stilte. Met 55 deelnemers
werden 45 klankschalen (6

lage tonen, 14 middeltonen
en 25 hoge tonen) door drie

afzonderlijke dirigenten in
harmonische en afwisselende

klankstructuren ten gehore
gebracht, met passende stil-

tes. Dit alles ondersteund
door een galmende gong,

een zangerige tempura, een
sprankelende watermaker,

kleine cimbaaltjes en stemge-
luiden van klinkers en mede-

klinkers met vooral de uni-
versele mantra Aum. Zelfs

improvisatie van viool- en
gitaarmuziek kwamen eraan

te pas. Het bijzondere aan dit
anderhalf uur durend concert

was dat er werd gecommu-
niceerd met klanken zonder

woorden van betekenis,
waardoor de weg naar inner-

lijk geluid mogelijk werd. Een
fijne essencevolle energie

was door sommigen duidelijk
voelbaar.

De zondagmiddag werd

besloten met het rituaal van
De bruidsdans, het mysterie

van Eenwording dat Ronald
vertaalde, met muziek van

Martie en dans van Renske:
twee kringen, zowel in te-
gengestelde richting als naar

binnen en naar buiten bewe-
gend, waarbij de deelnemers

in concentratie, naar hun
eigen centrum gericht, het

rituaal van eenwording van
het geestelijk en het stoffelijk

beginsel beleefden, tijdens

het zingen van het Amen of

‘het zij zo’. De groep eindig-
de in meditatieve stilte in een

kring in de voorhal van de
Besant-hal: heel indrukwek-

kend.

Ook na dit weekend blijft
een voldaan gevoel, met

bruikbare inzichten en toe-
passingen bij onze dagelijkse

muziekbeleving.

Guido Lamot,

voorzitter loge Amersfoort
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Agenda loges en centra

Voor nadere inlichtingen kunt u

contact opnemen met de

betreffende loges/centra

(zie adressenpagina).

februari 2011

Amersfoort

14 Krishnamurti’s visie op het
waarnemen, verdiepings-

avond, Marina Kuyper en

Martin van Kalmthout

21 De Sleutel tot de Theosofie,

studieavond
28 Ledenavond

Amsterdam

5 De verhouding tussen

Karma en Dharma, lezing,

Rotha Bangma en Ferry
van Zalen

12 De Yoga Sutra’s van

Patanjali, groepsstudie

12 Inleidende Theosofie,

gespreksgroep
Apeldoorn

17 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie,

studieavond

Arnhem
7 De Geheime Leer,

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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de TVN.

9 De Sleutel tot de Theosofie,

lees-/studieavond, Willy
Lammers

14 Innerlijke Kamer,

inspiratieplek of illusie?,

lezing, Didi de Mildt

21 Gespreksavond
28 Bhagavad Gita, cursus,

Ineke Vrolijk

Assen

16 Geheime Leer,

studieochtend, Dick Prins
en Bianca Kicken

Den Haag

7 Genezing door herstel en

regeneratie van de innerlij-

ke voertuigen van de
mens, lezing, Ronald

Engelse

12 Meditatiediagram van

Blavatsky, inleiding met

meditatie, Ineke Vrolijk
12 De Geheime Leer, cursus,

Ineke Vrolijk

14 De Sleutel tot de Theosofie,

studiegroep, Katinka

Hesselink
28 Sneeuwzwartje – De

geheime leer in Dante’s

Divina Commedia, lezing,

Peter Liefhebber

Eindhoven
19 De Geheime Leer,

studiebijeenkomst

Groningen

7 Studieavond

21 Studieavond
Haarlem

11 Siva sutra (Taimni),

studieavond

Leeuwarden (Drachten)

21 Theosofie: een weldadige
bron van inspiratie, studie

Naarden

1 Programmaoverleg

15 Adyardag, inleiding over

Adyar, lezing, Els Rijneker

en Loes Moreno

Rotterdam
1 Met Tarot naar een inner-

lijk houvast in turbulente

tijden, lezing, Frank

Tuinstra

8 De Geheime Leer,
studieavond, Ineke Vrolijk

15 Elementen van de

theosofie, studieavond,

Ronald Engelse

22 Toestanden na de dood;
uit De Sleutel tot de

Theosofie, lezing, Els

Rijneker

Utrecht

4 Oude wijsheid, modern
inzicht, studiegroep

Zwolle Lanoe

8 De Maya Kalender, thema

avond

22 De Geheime Leer,
studieavond, Wies Kuiper

maart 2011

Amersfoort
14 “Niets cadeau”, lezing,

Martie Velthuis

21 De Sleutel tot de Theosofie,

studieavond

28 Meditatieve avond
Amsterdam

5 Symboliek en Bewustzijn,

lezing, Coen Brandt

26 De Yoga Sutra’s van

Patanjali, groepsstudie
26 Inleidende Theosofie,

gespreksgroep

Apeldoorn

10 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie,
studieavond

31 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie,

studieavond

Arnhem

7 De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk

14 Lezing

21 De Sleutel tot de Theosofie,

lees-/studieavond, Willy
Lammers

28 Bhagavad Gita, cursus,

Ineke Vrolijk

Assen

16 De Geheime Leer,
studieochtend, Dick Prins

en Bianca Kicken

Den Haag

7 Karma en vrije wil, lezing,

Katinka Hesselink
12 Meditatiediagram van

Blavatsky, inleiding met

meditatie, Ineke Vrolijk

12 De Geheime Leer, cursus,

Ineke Vrolijk
14 De Sleutel tot de Theosofie,

studiegroep, Katinka

Hesselink

21 Het Hermetisch axioma,

lezing, Max Takkenberg
Eindhoven

19 De Geheime Leer,

studiebijeenkomst

Groningen

7 Studieavond
21 Studieavond

Haarlem

11 Siva sutra (Taimni),

studieavond

Leeuwarden (Drachten)
7 Over de Bhagavad Gita,

lezing, mevr. Van

Langeveld

21 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie, studie
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Naarden

1 De Sleutel tot de Theosofie,

studie

15 De Sleutel tot de Theosofie,

studie, Guus Slootweg
27 Onzichtbaar? Het is maar

hoe je er naar kijkt..,

lezing, Max Takkenberg

Rotterdam

1 Geheime geometrie,
lezing, Aad van der Wekke

8 De Geheime Leer,

studieavond, Ineke Vrolijk

15 Ledenvergadering

22 Elementen van de
theosofie, studieavond,

Ronald Engelse

29 De eenheid van de

wereldreligies, lezing,

Wim Leys
Utrecht

4 Oude wijsheid, modern

inzicht, studiegroep

Zwolle Lanoe

8 Joodse mystiek ervaren,
inleiding, Jan Wibbelink en

Wies Kuiper

22 De Geheime Leer,

studieavond, Wies Kuiper

april 2011

Amersfoort

11 Van het oog naar het hart,

verdiepingsavond, Guido
Lamot

18 Jaarvergadering

Amsterdam

9 Ledenvergadering

16 Licht op het pad, lezing,
Sabine van Osta

Apeldoorn

21 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie,

studieavond

Arnhem

4 De Geheime Leer,
studiegroep, Ineke Vrolijk

11 Het onderscheid tussen

het onwerkelijke en het

Werkelijke, lezing, Ronald

Engelse
18 Krishnamurti, videofilm en

gesprek, Peter Jan

Swagerman

27 De Sleutel tot de Theosofie ,

lees-/studieavond, Willy
Lammers

Assen

20 De Geheime Leer,

studieochtend, Dick Prins

en Bianca Kicken
Den Haag

4 Waarneming en denken –

wat kunnen wij kennen?,

lezing, Wim Leys

9 Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met

meditatie, Ineke Vrolijk

9 De Geheime Leer, cursus,

Ineke Vrolijk

11 De Sleutel tot de Theosofie,
studiegroep, Katinka

Hesselink

18 Al Khemet en het grote

werk, lezing, Tom

Krijgsman
Eindhoven

16 De Geheime Leer,

studiebijeenkomst

Groningen

4 Studieavond
18 Goethes Kleurenleer en

oerfenomenen, lezing,

Pieter Mellema

Haarlem

8 Siva sutra (Taimni),
studieavond

Leeuwarden (Drachten)

11 Theosofie: een weldadige
bron van inspiratie, studie

18 Theosofie: een weldadige

bron van inspiratie, studie

Naarden

12 De Sleutel tot de Theosofie,
studie, Jan Fels

Rotterdam

5 De liefde tot waarheid,

lezing, Augusta van de

Werf
12 De Geheime Leer,

studieavond, Ineke Vrolijk

19 Al Khemet en het grote

werk, lezing, Tom

Krijgsman
26 Elementen van de

theosofie, studieavond,

Ronald Engelse

Utrecht

1 Oude wijsheid, modern
inzicht, studiegroep

Zwolle Lanoe

12 Theosofie, een weldadige

bron van inspiratie, studie

26 De Geheime Leer,
studieavond, Wies Kuiper

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?




