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

In juli 2016 hebben wij al op het Internationaal Theosofisch 
Centrum (ITC) kennisgemaakt met Vicente Hao Chin Jr., één van 
de belangrijkste theosofische leraren van nu. Hij gaf toen een 
meerdaags seminar over The Process of Self-Transformation. Zijn 
boek hierover is inmiddels bij onze uitgeverij UTVN in het Nederlands 
verschenen: Het proces van zelf-transformatie, onderzoek van ons 
hogere potentieel om effectief te leven. Wij verheugen ons er dan 
ook op dat Vicente Hao Chin Jr. op zaterdag 30 juni 2018 weer in de 
Besant Hall van het ITC komt spreken over zijn levenswerk.

Wie van u tijdens zijn buitenlandse vakantie deze zomer óók iets aan theosofie 
wil doen moet even de rubriek Activiteitenagenda bekijken, want daarin staan 
ook hele leuke dingen bij onder Agenda Internationaal (zie bladzijde 72).
Foto’s Far Horizons en Krotona  

Terugblikkend op de afgelopen maanden kunnen we zeggen dat het een zeer 
geslaagde periode was. Vijfentachtig bezoekers genoten op 17 maart 2018, 
de TVN voorjaarsdag, van twee zeer bekwame sprekers over Emanatie en 
Evolutie, namelijk Dr. Hein van Dongen en Dr. Rico Sneller. Via de laatste digitale
TVN Nieuwsbrief kunt u de video-opnamen nog zien. . . . 
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B e s t u u r s t a f e l
Op 19 mei 2018 werd de derde Krishnamurti studiedag gehouden, 
als vervolg op de Nederlandstalige studiedagen op 24 september 
en 19 november 2017. Deze derde studiedag, Inner Transformation, 
was in het Engels omdat Prof. P. Krishna de speciale gast was. 
Hij werkt voor het Krishnamurti Studiecentrum van het Rajghat 
Education Center in India. Deze dag werd gehouden in de kapel 
van de Vrij Katholieke Kerk op het ITC-terrein in Naarden, wat een 
heel geschikte ruimte bleek te zijn. Eerst gaven Peter Jonkers, 
Arend Heijbroek en Mariël Polman drie korte inleidingen waarin ze

kort samenvatten wat op de eerdere voornoemde bijeenkomsten was 
besproken. Daarna sprak Prof. Krishna: Waarom maken we geen vorderingen 
in onze ontwikkeling? Is het onophoudelijke denken daar misschien de oorzaak 
van? We zijn voortdurend in een toestand van fragmentatie. Om hieruit te 
komen moeten we in een toestand van niet-denken komen, dus ons niet-weten 
beleven en aanvaarden. In die toestand speelt ook het verleden geen rol meer, 
en kunnen we zuiver waarnemen. We laten alle woorden vallen, want woorden 
verhinderen ons iets nieuws te zien. Kijk gewoon, benoem niet. Deze toestand 
geeft ons energie, ware intelligentie en voert tot transformatie. Dit vereist wel 
onze totale toewijding, immers partiële transformatie bestaat niet. De middag 
werd afgesloten met dialogen in vier groepen.

Op 2 en 3 juni 2018 hadden we het voorrecht om - helemaal uit 
Australië overgekomen - Linda en Pedro Oliveira te horen en met 
hen in dialoog te gaan over The Quest for Wisdom: Insights from 
N. Sri Ram (foto Sri Ram).

Wij hopen dat de Nederlandse afdeling in grote getale 
vertegenwoordigd zal zijn in Singapore, zowel op het 
Wereldcongres van de Theosophical Society (Adyar) 
van 4 tot 9 augustus, als op de bijeenkomsten van de
Theosophical Order of Service (TOS) daarna.
Zie voor informatie www.ts-adyar.org/content/world-congress-2018

Op zaterdag 20 oktober 2018 vindt de TVN najaarsdag De Yoga 
Sutra’s van Patañjali - Beheersing en transformatie van bewustzijn plaats, 
met José van der Loop en Ingmar de Boer. De voertaal is Nederlands.

Wim Leys, voorzitter TVN


