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

Op 24 september en 19 november 2017 vonden de Krishnamurti Studiedagen 
plaats op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) te Naarden: De mens, 
zijn bewustzijn en innerlijke transformatie. Een gezamenlijk project van het 
Internationaal Theosofisch Centrum, het Informatiecentrum Krishnamurti 
Bilthoven en de Theosofische Vereniging in Nederland.
Onderwerpen die op de eerste dag aan de orde kwamen waren de rol van de 
mens in het kosmische proces en de diverse mensbeelden, met de nadruk op 
aspecten van het denken en de hindernissen die het denken kan veroorzaken 
om tot transformatie te komen. De tweede studiedag stond in het teken van de 
praktische aspecten van innerlijke transformatie en meditatie. 
De kloof die er zou bestaan tussen de leringen van Krishnamurti en theosofie 
bleek heel goed te overbruggen. Geen wonder dat theosofen zoveel waarde 
hechten aan de studie en de toepassing van de leringen van Krishnamurti, om 
het pad te gaan.

Op 30 september en 1 oktober 2017 vond een internationale conferentie plaats 
in Londen over Annie Besant. De eerste dag werd voorgezeten door Muriel 
Pécastaing-Boissière uit Frankrijk, en haar nieuwe boek over Annie Besant werd 
op deze conferentie gepresenteerd. Daarover meer in onze digitale Nieuwsbrief 
en mogelijk in de volgende Theosofia. 

Foto: Ingmar de Boer tijdens de Krishnamurti studiedagen.
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De tweede dag werd voorgezeten door Kurt 
Leland uit de USA. Op deze conferentie waren 
veertien sprekers uit diverse landen, waaron-
der ondergetekende, met onder andere een 
presentatie van dia’s uit de archieven in Adyar 
en Amsterdam.

Van 6 tot 10 oktober 2017 verzorgde Pablo 
Sender een Silent Retreat, Seeking the True 
Self op het ITC te Naarden. Mens ken uzelf 
(misschien ook te interpreteren als: Mens ken 
uw Zelf) is de beroemde  inscriptie boven de 
ingang van het Orakel van Delphi in Grieken-
land. In vele spirituele tradities werd en wordt 
er altijd op gewezen dat de oorzaak van lijden 
en strijd het gevolg is van onze onwetendheid 
over wie we werkelijk zijn. Het verkrijgen van 
zelfkennis is echter niet makkelijk. Het vereist 
het afpellen van de vele lagen van onze valse
concepten en onze verkeerde identificaties,

en tevens het doen ontwaken van een diepere gewaarwording van onze es-
sentie. In deze stilteretraite werden ons vier meditatieve oefeningen geleerd: 
zelfonderzoek, zelfondervraging, zelfwaarneming en in zichzelf zijn. Zie ook de 
groepsfoto op de achterkant van deze uitgave.

Dit evenement sloot prachtig aan op het Mindfulness Seminar van Fernando de 
Torrijos dat werd gehouden van 23 tot 28 juni. Toch viel het aantal deelnemers 
bij beide gelegenheden nogal tegen. Dat is jammer, want juist voor wie prakti-
sche theosofie en het gaan van het Pad belangrijk zijn – en dat blijkt voor steeds 
meer leden het geval, zo blijkt uit de berichten van loges en centra – waren 
deze twee evenementen buitengewoon inspirerend. Hier werden ons unieke

Foto: Wim Leys tijdens de internationale 
conferentie in Londen.

Foto: Pablo Sender

dingen bijgebracht die we meteen kon-
den toepassen in onze eigen spirituele 
ontwikkeling.

Hopelijk zullen dergelijke evenementen
in de toekomst beter bezocht worden, 
want tenslotte behoren ze in de Neder-
landse scene niet alleen tot de meest 
betaalbare in hun soort, maar ook tot 
de kwalitatief meest hoogwaardige, 
kunnen we zonder overdrijving zeggen. 
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Komende activiteiten
De kerstbijeenkomst van 16 december op het ITC, met Daniël van Egmond, 
David Nieuwejaers (Roef) en het vocaal Ensemble Voce Aurora was al vóór de 
verschijningsdatum van deze Theosofia volgeboekt. U kunt zich hiervoor helaas 
niet meer aanmelden.

Op 17 maart 2018 is de TVN-voorjaarsdag Emanatie en evolutie met Hein van 
Dongen en Rico Sneller. Schrijf u snel in, want ook deze dag belooft heel bij-
zonder te worden!
  
Van 4 tot 9 augustus 2018 zal in Singapore het 11e Wereldcongres worden 
gehouden van onze Theosophical Society (Adyar) - thema: Consciousness, 
Contemplation, Commitment: The Future Is Now.
Zie voor informatie: www.ts-adyar.org/content/world-congress-2018 

Oproep
Al het werk voor de Theosofische Vereniging in Nederland (TVN) wordt ge-
daan door vrijwilligers, meestal leden van de vereniging. We kunnen altijd nog 
mensen gebruiken met specifieke vaardigheden en ervaring: in de ICT (com-
putervaardigheden algemeen, Wordpress), publiciteit, marketing, secretariaat, 
facilitaire ondersteuning, voor trainingen zoals spreken in het openbaar, presen-
teren (PowerPoint), lezingen en cursussen maken en geven.
Wie iets te bieden heeft en graag de TVN wil dienen kan zich melden via:
info@theosofie.nl

Wim Leys, voorzitter TVN

volgeboekt


