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B e s t u u r s t a f e l
Van de bestuurstafel – maart 2018 

31 december 2017 begon de 142e internationale
conventie van de Theosophical Society (Adyar).
Het thema was From Teachings to Insight: the
Altruistic Heart (van leringen naar inzicht: het
altruïstische hart). President Tim Boyd opende de
conventie met de volgende woorden: Normaliter
beschouwt men het zogenaamde Gouden Tijdperk

als een tijdsperiode, steeds óf in het verre verleden, óf in de verre toekomst.
Maar wanneer men het op de juiste wijze beschouwt als een staat van bewust-
zijn, is het steeds in het nu aanwezig. Zo gezien  merken we dat het een proces 
van ontplooiing vereist – van ideeën tot ervaring, van leringen tot inzicht, van in 
zichzelf gekeerd zijn tot het altruïstische, liefdevolle hart. Op ieder moment is 
ons bewustzijnsorgaan wat we ‘hart’ noemen onbegrensd in zijn vermogen om 
te begrijpen en zich te verbinden. 
[ . . . ]. Mogen zij, die de belichaming zijn van onsterfelijke liefde onze vereni-
ging, die opgericht is om een kanaal voor hun werk te zijn, zegenen met hun 
hulp en leiding. Mogen zij haar inspireren met hun wijsheid, haar versterken met 
hun Kracht, en stimuleren met hun activiteit. 
Na het uitspreken van deze woorden vervolgde Tim zijn betoog. 
Elk jaar komen we samen als een internationaal lichaam om ons onze wortels 
te herinneren, onze onzichtbare, verborgen verbinding met  een gemeenschap-
pelijke levengevende bron, en om kracht te putten uit deze herinnering. 
Als we dit zouden beleven als louter reminiscentie, of een innig terugkijken op 
‘de goede oude tijd’, dan zouden we de tijd die we hier samen doorbrengen 
verspillen. Niet alleen zou onze tijd verkwist zijn, maar de grote offers gebracht 
door hen die ons voorgingen, en die dit heden hebben mogelijk gemaakt, zou-
den verkleind worden door ons gebrek aan juist begrip ervan. De TS heeft haar 
drie doelstellingen die haar richting hebben gegeven vanaf het begin, maar de 
reden voor haar bestaan wordt door H.P. Blavatsky in De sleutel tot de Theosofie
anders geformuleerd. Zij stelt namelijk dat de TS is gesticht om twee redenen: 
1. ‘om mensen te laten zien dat er zoiets als theosofie bestaat’ 
2. ‘de mensen helpen zich hiertoe te verheffen door de studie ervan, en zich 

de eeuwige waarheden daarin eigen te maken’. 
[. . . ] Wanneer er progressie is van leringen naar inzicht onder de leden van 
de T.S., zodat zij het goede voorbeeld geven, rechtvaardigt dit haar bestaan.
Geen nieuwe keus is nodig om de toenemende opgaven van onze tijd tegemoet 
te treden. De wijsheidsleringen die destijds aan ons zijn gegeven overstijgen 
nog steeds ons huidige begripsvermogen. Zoals Albert Schweitzer zei: 
‘Het goede voorbeeld geven is niet alleen het belangrijkste om anderen positief
 te beïnvloeden, het is ook het enig nodige’. Via de website  www.ts-adyar.org  zijn
alle lezingen van het 142e internationale conventie nog steeds te zien op video.
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Wetende dat het voor u misschien moeilijk zal zijn om keuzes te maken, 
vestigen wij graag uw aandacht op enkele activiteiten in de komende periode.

Op zaterdag 17 maart 2018 vindt de TVN-voorjaarsdag Emanatie en evolutie 
plaats, met Hein van Dongen en Rico Sneller. De voertaal is Nederlands. 

Op zaterdag 19 mei 2018 is de derde Krishnamurti-dag over Innerlijke trans-
formatie. Na inleidingen door Peter Jonkers, Arend Heijbroek en Mariël Polman 
zal Professor P. Krishna van de Krishnamurti Stichting in Varanasi (India) 
spreken, en de daarna te voeren dialoog inleiden. De voertaal is Engels. 

Van vrijdag 1 tot en met zondag 3 juni 2018 zullen Linda en Pedro Oliveira uit
Australië het seminar The Quest for Wisdom: Insights from N. Sri Ram verzor-
gen. N. Sri Ram was International President van 1953 tot 1973. Met lezingen, 
meditatief onderzoek en dialogen zullen de volgende thema’s uit zijn boeken 
belicht worden: Wijsheid zoeken; Vrij zijn van tegenstellingen; De dood als een 
vriend; Het lied van het leven. De voertaal is Engels. 

Op zaterdag 30 juni 2018 zal Vicente Hao Chin Jr. enkele hoofdstukken toelichten 
uit zijn boek Het proces van zelf-transformatie; Onderzoek van ons hogere 
potentieel om effectief te leven. Het thema is Education, from School Child to 
World Citizen. Omdat de kinderen van vandaag onze toekomstige leiders zullen 
zijn, lijkt het namelijk belangrijk om met een open denkvermogen onderzoek te 
doen naar universele waarden, de eenheid van leven en broederschap. Vicente 
Hao Chin Jr. licht praktisch toepasbare methodes toe voor effectieve relaties, 
assertiviteit, wederzijds respect en vrede, en vertelt hoe deze principes in 
praktijk worden gebracht op het Golden Link College, een school voor kinderen 
uit achterstandssituaties in de Filippijnen. De voertaal is Engels.

Van 4 tot 9 augustus 2018 zal in Singapore het 11e Wereldcongres worden
gehouden van onze Theosophical Society (Adyar), met als thema Consciousness, 
Contemplation, Commitment: The Future Is Now. 
Zie voor informatie www.ts-adyar.org/content/world-congress-2018

Wim Leys, voorzitter TVN


