
Programma

TVN Voorjaarsdag 12 maart 2017: De Upanishads

Toelichting Spreker

Zondag 12 maart verzorgt Wim van de Laar voor de
Theosofische Vereniging in Nederland een dag over
de oude wijsheidsteksten van het hindoeïsme, 
De Upanishads.

In het worstelen met de kernvragen van het leven kun
je eigenlijk alleen maar dankbaar zijn dat er door de 
eeuwen geschriften zijn 'verschenen' die de weg van 
de mens verhelderen. Ze bevatten een kennis die door 
en over alles heen gaat, die de tijdelijkheid van de tijd 
overstijgt. De Upanishads behoren daar zonder meer 
toe. De taal en beeldspraak van deze oerboeken is rijk
en wonderlijk en soms, op het oog, ontoegankelijk. 
Blijkbaar dient er voor het begrijpen ervan innerlijk 
iets geraakt te worden, iets dat resoneert op hetzelfde 
'niveau'.

De Upanishads richten zich direct op het meest wezen-
lijke, op wat werkelijk is en blijvend, en belichten een 
vrijheid en totale niet geconditioneerde vervulling. 
Ze onderwijzen over een ongeziene maar uiteindelijke 
werkelijkheid, schuilgaand achter de ons vertrouwde 
'schijnwerkelijkheid'. De 'hoogste' werkelijkheid wordt 
Brahman, het Absolute, of Ātman, het Zelf, genoemd. 
Het verblijft in je als Bewustzijn. Dat is je essentie, 
je eigenlijke Ik. Het is iets wat onmiddellijk en evident
is, maar wat toch steeds wordt 'gemist' en uit zicht blijft. 
Het onderricht is bedoeld voor de mens die een 
onbedwingbaar verlangen heeft dat vrije te worden, 
om 'in de echt te gaan' met zichzelf, en het onechte en 
ketenende te doorprikken. 
Op deze dag gaat Wim van de Laar in op de context 
van De Upanishads in de Indiase filosofie, en hoe je de 
teksten praktisch kunt lezen. 
Bovenal echter zal het gaan over de kernthema's van 
het onderricht: de herkenning van jezelf als Bewustzijn, 
de aard van de wereld en het individuele bestaan, 
onwetendheid en het 'pad' naar bevrijding. 

Wim van de Laar (1961) is sinds 1987 yogaleraar. 
Hij verdiepte zich daarna ook in sjamanisme, 
boeddhisme en meditatie. 
Hij zegt: Ik tracht twee dingen tevoorschijn te 
brengen: contact met het lichaam, met de vitaliteit 
en weerstanden ervan en, vervlochten daarmee, 
contact met de stromingen van het hart. 
Het is mijn ervaring dat vervulling, levensvreugde 
en de wijsheid die bij je past je dan vanzelf volgen. 
Ik houd ervan gewoon te zijn, de vaak lastige maar 
wonderlijke eenvoud van hier en nu aanwezig zijn. 
Want een heldere gedachte die verloren raakt in de 
lange rij van de supermarkt, zal je in andere moei-
lijke tijden ook niet veel helpen. Dan ben je meer 
gebaat bij een gelijkmoedige geest die je frustratie 
met zachte hand tot bedaren brengt.
Wim werkte zeven jaar aan De Upanishads, 
uitgeverij Nachtwind, de meest uitgebreide 
vertaling in het Nederlands tot zover. Tijdens deze 
voorjaarsdag in Naarden is zijn boek verkrijgbaar.

Zondag 12 maart 2017

  10:00 Inloop met koffie en thee

10:30 Opening

10:35  Lezing

11:30 Korte pauze

11:50 Lezing

12:30 Lunchpauze
(er is soep; graag uw eigen
 lunchpakket meenemen)

13:30 Opening

13:35 Lezing met vragenronde

14:45 Theepauze

15:15  Lezing

16:00 Afsluiting

Het Zelf wordt niet geboren 
en het sterft niet.

Het is door niets voortgebracht 
en brengt zelf niets voort.

Het is ongeboren, eeuwig, 
onveranderlijk en gaat aan alles vooraf. 

Het sterft niet als het lichaam sterft.

Hardcover, gebonden, 
leeslint, 384 pagina's, 
formaat 15,5 x 23 cm
Prijs: € 35,-



Inschrijving Inlichtingen
Inlichtingen via
www.theosofie.nl 

Waar 
Besant Hall, Meentweg 9, 1411 GR Naarden

De Besant Hall ligt op het terrein van het 
Internationaal Theosofisch Centrum (ITC), 
ongeveer 20 km ten oosten van Amsterdam, 
vlakbij het oude stadje Naarden. 
Zie voor de routebeschrijving www.itc-naarden.org 

Het ITC wordt beschouwd als een ashram: 
er wordt niet gerookt, er worden geen alcohol 
of drugs gebruikt en er wordt alleen vegetarisch 
gegeten.

Doeleinden van de 
Theosophical Society Adyar 

• Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid
van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.

• Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

• Het onderzoeken van de onverklaarde wetten in
de natuur en van de vermogens die in de mens
latent aanwezig zijn.

Theosofische Vereniging in Nederland

in samenwerking met het

Internationaal Theosofisch Centrum

Voorjaarsdag  
12 maart 2017
De Upanishads

met 

Wim van de Laar

Plaats: Besant Hall
Internationaal Theosofisch Centrum

Meentweg 9 - 1411 GR Naarden

Voorjaarsdag 12 maart 2017
De Upanishads                                                            

Naam:                                                   M/V

Adres:

Postcode + Plaats:

Telefoon:

E-mail:                                   @

Kosten
inclusief koffie, thee en soep
(graag uw eigen lunchpakket meenemen)

Leden TVN                                         €  20,- *

Niet-leden TVN                                   €  25,- *

* Kosten bij binnenkomst te betalen.

Inschrijven noodzakelijk: 

• Ingevuld formulier per post sturen aan:
Administratie Evenementen TVN
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam

• Per email:
evenementen@theosofie.nl

• Telefonisch:
020 - 676 56 72
woensdag tot en met zaterdag
tussen 13:00 en 17:00 uur


