Tim Boyd
gekozen tot de achtste
Internationale President van de
Theosophical Society Adyar
Het uitvoerend comité heeft op 27 april
2014 laten weten dat de heer Tim Boyd
gekozen is tot achtste Internationale
President van de Theosophical Society.
Daarmee is hij de opvolger van:
Henry Steel Olcott, 1875-1907
Annie Besant, 1907-1933
George S. Arundale, 1934-1945
C. Jinarajadasa, 1946-1953
N. Sri Ram, 1953-1973
John Coats, 1973-1979
Radha Burnier, 1980-2013
De inauguratie heeft plaatsgevonden op
28 april 2014 om 17.00 uur in Adyar,
waarbij hem de presidentiële ring werd
uitgereikt door de general manager.
Over Tim Boyd:
geboren op 22-10-1953 in New York,
USA. Opleiding: Brown Universiteit,
Rhode Island; Universiteit van Chicago
BA. Partner in Royal Associates (vastgoedontwikkeling). Lid van de Theosophical Society sinds 1974.
Tim was president van de Theosophical
Society in America (TSA) en hoofdredacteur van het blad Quest van de TSA.
Hij is bestuurslid en voorzitter geweest
van de Theosophical Order of Service
(TOS) en het Theosophical Book Gift
Institute. Hij heeft lezingen en workshops gegeven in de VS, Centraal en
Zuid Amerika, Europa, Azië en Nieuw
Zeeland. Zijn artikelen zijn gepubliceerd
in bladen over de hele wereld.

Hij is één van de oprichters van een
spirituele vereniging die in Chicago
langer dan 25 jaar actief was.
Deze groepering werkte met problematische jongeren en hij gaf les in
meditatie- en genezingsmethodes. Men
ontwikkelde biologisch-dynamische
voedseltuinen op braakliggend terrein.
Zijn betrokkenheid bij de TOS en het
Chushul kindertehuis in Tibet heeft
geleid tot een audiëntie bij de Dalai
Lama, met als resultaat dat de TSA
het bezoek van de Dalai Lama heeft
gesponsord (Chicago, juli 2011). Dit
tweedaagse evenement werd bezocht
door tienduizenden mensen en heeft
meer dan 400.000 dollar opgeleverd,
wat is gedoneerd aan onderwijsprojecten die de Tibetaanse gemeenschap
wereldwijd ondersteunen.
Tim Boyd zal spreken op het Europese
Congres Bridging Science and
Spirituality in Parijs van 30 juli tot en
met 3 augustus 2014.
Op het ITC in Naarden zal mogelijk een
dag met de internationale president
georganiseerd worden, op zondag 10
augustus 2014. Houd u daarover de
mail en de TVN Nieuwsbrief in de gaten.
Ook bij de conferentie Theosophy, Unity
and Helping the World, in Naarden van
15 tot en met 18 augustus zal hij
aanwezig zijn.
Gelegenheden dus om kennis te maken!
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