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B e s t u u r s t a f e l
Van de bestuurstafel – maart 2017. 

Van zaterdag 31 december 2016 tot en met donderdag 5 januari 2017 werd 
in Adyar, India, de 141e ‘International Convention’ gehouden, met het thema 
Beyond Illusion: A Call to Unity (Illusie overstijgen: een oproep tot Eenheid).
De internationale president opende met de volgende woorden:
Wij mensen zijn gecompliceerde wezens. Elk moment zijn er veelvuldige inner-

lijke en uiterlijke stemmen die onze aandacht vragen, en de krachtige gewoon-

ten die wij door de jaren heen voor onszelf hebben gevormd sturen ons continu 

van de ene sensatie naar de andere, van de ene gedachte naar de andere, en 

van oordeel naar oordeel. Dualiteit en het heen en weer gaan tussen haar po-

len is het overheersende kenmerk van onze werkelijkheid. Of we het nu maya, 

samsara of illusie noemen, het is onze geconditioneerde respons geworden 

waarmee we de wereld zien.

Grote leraren zijn onder ons gekomen die ons een andere mogelijkheid willen 

laten zien. Onze eigen zeldzame ervaringen van onzelfzuchtigheid en transcen-

dente ervaringen van vrede bevestigen voor ons de waarheid van hun eeuwige 

wijsheid. Er is een andere manier om de wereld te zien en te ervaren, een 

andere visie die onze gewoonlijke zienswijze overstijgt. Als we onze ingesleten 

gedachtepatronen inzien, kunnen we onze gebondenheid verbreken. “Een kern 

van broederschap te vormen” is de uitnodiging om alles nieuw te zien. Het is 

een oproep tot eenheid.
Dr. C. Rajasekhar, Indiaas ambassadeur, onder andere in 
Tokio, was de eerste spreker, met de Besant Lezing Lear-

nings of life. Als bestuurslid van de Indian Council for Cul-
tural Relations (ICCR) kondigde hij aan dat dit belangrijke 
instituut voornemens is om het complete oeuvre van Annie 
Besant uit te geven. Zij is nog steeds zeer bekend en ge-
liefd in India vanwege haar aandeel in het verkrijgen van 
de onafhankelijkheid. Andere opmerkelijke lezingen waren 
De religies van de toekomst door Vicente Hao Chin Jr. 
en de Theosophy-Science Lecture Beyond the brain: the 

unifying force of consciousness van gastspreker Mevr. Dr. 
Sangeetha Menon uit Bangalore. En nog vele andere boeiende lezingen die u 
kunt volgen op You Tube. Zie meer op www.ts-adyar.org waar ook foto’s en ver-
slagen te vinden zijn. Ook het kunstzinnige aspect ontbrak niet: zo werden we

diverse malen verrast, onder andere door een kinder-
koor van meer dan driehonderd kinderen, een feest! 
We leerden op een andere avond dat de westerse viool 
een plaats in de Indiase muziek heeft ingenomen toen 
twee virtuoze violisten, zittend met twee tablaspelers 
ons hun ongelooflijke tonen lieten horen, en uiteraard 
was er ook weer Indiase dans om van te genieten.
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B e s t u u r s t a f e l

Wat kunnen we de komende twee kwartalen aan evenementen verwachten in 
Naarden?

• Op 5 maart 2017 een symposium met Tim Boyd,  Vic Hao Chin Jr.
en diverse andere internationale theosofische sprekers. 

• Op 12 maart 2017 de TVN Voorjaarsdag over De Upanishads

met Wim van de Laar. 
• Op 3 juni 2017 de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de TVN.
• Van 23 tot 28 juni 2017 het seminar en retreat over Mindfulness: 

A Gateway to a Spiritual Life To be a Lamp Onto Oneself’ 
met Fernando de Torrijos.

• Van 21 tot 26 augustus 2017 het 38e Europese Congres in Barcelona,
Theosophy: A Way towards Universal Consciousness.

Over deze evenementen vindt u details op de websites
www.theosofie.nl
www.itc-naarden.org
www.ts-efts.eu

Wim Leys, voorzitter TVN

Foto: Van links naar rechts: De viool in de Indiase muziek, Openingsceremonie en sporen van de cycloon


