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VAN DE BESTUURSTAFEL

De TVN- voorjaarsdag van 17 maart 2012, BB en HPB, de ‘Big Bang’ en H.P.
Blavatsky, wetenschap en spiritualiteit, was een heel groot succes. Er waren
ongeveer 120 deelnemers, leden en niet-leden die deze dag over het algemeen als
‘goed’ evalueerden. Een enkele uitzondering daargelaten, waren de meeste loges
en centra goed vertegenwoordigd en ook het voltallige hoofdbestuur was aanwezig. Voor iedereen was een map beschikbaar met daarin onder andere op A5-formaat een fraaie, in kleur uitgevoerde samenvatting van de hand van Mintze van
der Velde; 'de Stanza’s Kosmische Evolutie' uit deel 1 van De Geheime Leer, het
artikel ‘De Geheime Leer als spirituele praktijk’ door Pablo Sender; verder op A4
het schema met de zevenvoudige samenstelling van de mens en het Meditatiediagram van HPB.
Mintze van der Velde, die van tevoren een prachtige presentatie op YouTube had
gezet, doorliep in de eerste lezing de astrofysische kosmologie vanaf de Egyptenaren, 2500 voor Christus, tot heden. Hij gaf allerlei citaten uit de oude wijsheid
en van wetenschappers. Eén citaat leek rechtstreeks uit De Geheime Leer te komen, maar bleek een uitspraak van Einstein te zijn! Hij legde uit hoe wetenschappers tot de theorie van de zogenaamde ‘big bang’ kwamen, maar dat dit niet echt
een sluitende verklaring kan bieden voor het ontstaan van de kosmos. Wat een
betere verklaring zou kunnen bieden, is de theorie van het elektrisch universum.
De kosmos bestaat voor maar liefst 99 % uit plasma, de dynamische, zogenaamde
vierde toestand, waar een voortdurende koppeling tussen elektriciteit en magnetisme plaatsvindt. Van elektriciteit weten we niet precies wat het is; mogelijk
houdt het verband met het begrip Fohat uit de theosofie?
(Zie verder www.towardsoneworld.eu) Zijn laatste citaat verwees naar de waarlijk wetenschappelijke basis van broederschap.
Els Rijneker lichtte toe waarom er gekozen is voor dit onderwerp, 1. omdat De
Geheime Leer één van de theosofische klassiekers is; en 2. als Nederlandstalig
opwarmertje voor het Engelstalige seminar Cosmogenesis, The Creation of the
Cosmos as Described in the Stanzas of Dzyan, van 12 tot 17 juni 2012, met Martin Leiderman. (Zie www.itc-naarden.org) Zij schetste de levensloop van H.P.
Blavatsky en legde de lat hoog door in één keer de zeven stanza’s van Kosmische
Evolutie globaal en meer meditatief door te nemen (zie elders in dit nummer).
Na de ALV op 12 mei 2012 in Naarden, zal Pieter Mellema bij een PowerPointpresentatie een workshopachtige lezing verzorgen over Licht en kleur volgens de
Goethiaanse wetenschap, waarbij iedereen zelf aan de slag kan gaan met visuele
waarnemingen door een prisma.
Op zaterdag 9 juni 2012 zal in Naarden van 10.00 tot 15.30 uur de TVN LedenTheosofia 113 / nr 2 - mei 2012
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dag plaatsvinden. Dan zullen, naast uitleg over de TVN, ook verschillende aan
de vereniging gelieerde groeperingen zich presenteren. Er zullen inleidingen zijn
over de statuten en reglementen van de TS, over het ITC, over O&O/ Ecosophia,
over Stichting Proklos (de leerstoel Metafysica in de geest van theosofie) en over
de Esoterische School. Ook een wandeling over het terrein en een praktische activiteit met Tafelronde staat dan op het programma. Er zal voldoende tijd worden
ingeruimd voor informele uitwisseling.
Van 19 tot 22 juli 2012 zal er in Naarden weer een stilte retraite plaatsvinden,
wederom in de Crystal Hall (vorige keer erg goed bevallen, in deze prachtige
glasrijke ruimte, als het ware midden in het bos. Het thema is dit keer De Stem
van de Stilte. De retraite wordt geleid door Trân Thi Kim Diêu en heeft de titel
The Paramitas or Transcendental Virtues; A Silent Retreat on The Voice of the
Silence.
De taal is Engels en, afhankelijk van de aanwezige deelnemers, Frans (www.
itc-naarden.org). Direct daarop aansluitend vinden de Franstalige bijeenkomsten
plaats van de ‘Pays Latins’: aankomst 22 juli 2012, met bijeenkomsten van maandag 23 tot donderdag 26 juli 2012.

15 en 16 september 2012: Leiden en Naarden:
Internationaal congres over Spirituele Crisis
Het najaarsweekend van de TVN sluit aan bij het congres ter gelegenheid van het
afscheid van onze hoogleraar Metafysica in de geest van de theosofie, prof. dr.
Hans Gerding, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wij verwijzen naar het
onderstaande bericht:
Op 15 en 16 september 2012 is er in Nederland een internationaal congres over
Spirituele Crisis. Onderzoekers en therapeuten uit de USA en Europa doen verslag van hun werk, waarbij in het programma extra aandacht en ruimte is voor
dialoog. Op dit congres staan niet alleen functie en betekenis van een spirituele
crisis centraal, maar ook de zogenaamde copingstrategieën voor cliënten en
therapeuten: hoe hier mee om te gaan? Het congres is daarom interessant voor
iedereen die op een serieuze en onderzoekende wijze spiritualiteit een plaats in
zijn / haar leven geeft. De voertaal is grotendeels Engels; enkele lezingen zijn in
het Nederlands. Op de tweede dag in Naarden zal met name ruimte worden ingebouwd voor dialoog met het publiek.
Dit congres is een initiatief vanuit de Proklos-leerstoel en het Parapsycholo84
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gisch Instituut en wordt georganiseerd door prof. dr. Hans Gerding, in samenwerking met de TVN en het ITC.
Dag 1
Zaterdag 15 september 2012: Universiteit Leiden
Consciousness in crisis (science and philosophy)
Dag 2:
Zondag 16 september 2012: ITC Naarden
Consciousness in crisis (spirituality)
Vanaf 16 april 2012 kunt u een overzicht van het complete programma en van de
kosten vinden op www.parapsy.nl waar ook een inschrijvingsformulier bij hoort,
zodat u kunt boeken en kunt profiteren van de vroegboekkorting.

17 november 2012 (stichtingsdag TVN): Om de Theosofische Boekhandel
Adyar, de Bibliotheek en de Uitgeverij in het zonnetje te zetten, organiseert
de TVN een: Boekendag in de Tolstraat.

Agenda Nederland
mei 2012
12 Naarden, ALV der TVN,
met daarna de lezing Licht
en kleur volgens Goethiaanse
wetenschap, door Pieter
Mellema

juli 2012
19-22, Naarden, Engels- en
eventueel Franstalige Silent
Retreat, based on The Voice
of the Silence: The Paramitas
or Transcendental Virtues,
met Trân-Thi-Kim-Diêu
22-26, Naarden,
Franstalige bijeenkomsten
van de ‘Pays Latins’

Agenda loges en
centra
mei 2012
Amersfoort
7

Witte Lotusdag

Amsterdam
19 Lotusdag, voor leden

Apeldoorn

juni 2012

september 2012

10 Witte Lotusdag

9

30 België, Kapellen-op-den
Bos, bij Londerzeel, Belgische Theosofische Landdag

Arnhem

Naarden, Ledendag: De TVN
en haar landschap
12-17, Naarden,
Engelstalige seminar met
Martin Leiderman, Cosmosgenesis, The Creation of the
Cosmos as described in the
Stanzas of Dzyan
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oktober 2012
15-20, Naarden
Engelstalige week van de
European School, A Mind to
Embrace the Universe

www.theosofie.nl

7

De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk
14 Witte Lotusdag
21 Breekbare spiritualiteit,
lezing, Serge Pirot
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Den Haag

Rotterdam

7 Witte Lotusdag
14 Harp en viool, Lucia Witte
en Edith Mathot
19 Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk
19 De Geheime Leer, cursus,
Ineke Vrolijk

1

Dwingeloo (omgeving
Assen)

Utrecht

2

Zwolle Lanoe

Innerlijke Eenvoud (Krishnamurti), studie
9 Witte lotusdag
30 Seizoenssluiting

Het operationeel maken
van het spirituele, lezing,
Augusta vd Werf
8 Witte Lotusdag
15 Logewerk in de praktijk
22 De gnosis als innerlijke
lering, studieavond, Ronald
Engelse
4
8

Witte Lotusdag
Witte Lotusdag

Haarlem
14 Reïncarnatie, cursus, GJ vd
Steen

Amsterdam

Heeze (bij Eindhoven)

2

16 De constitutie van de
mens (Alice Bailey), studie

Haarlem
10 Reïncarnatie, cursus, GJ vd
Steen
11 Witte Lotusdag

Heeze (bij Eindhoven)
19 De constitutie van de
mens (Alice Bailey), studie

Kleur in materie, lezing,
Mariël Polman

Arnhem

Rotterdam

4

12 Het meditatiediagram van
Blavatsky, studieavond,
Ineke Vrolijk
26 De gnosis als innerlijke
lering, studieavond, Ronald
Engelse

De Geheime Leer, studiegroep, Ineke Vrolijk
11 Geheime Geometrie,
lezing, Aad vd Wekke
18 Ledenavond

Leeuwarden (Drachten)
7

Witte Lotusdag

Naarden
8
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Witte Lotusdag

Meditatiediagram van
Blavatsky, inleiding met
meditatie, Ineke Vrolijk
9 De Geheime Leer, cursus,
Ineke Vrolijk
11 Gnosis en esoterie, lezing,
Hein van Dongen
18 De eenheid van de wereldreligies (1), lezing, Wim
Leys
25 De eenheid van de wereldreligies (2), lezing, Wim
Leys

juni 2012

Groningen
7 Witte Lotusdag
21 Ledenvergadering

9

Den Haag
4

Unificatie en broederschap,
lezing, Max Takkenberg

www.theosofie.nl

Theosofia 113 / nr 2 - mei 2012

