Bestuurstafel
Van de bestuurstafel – september 2018
Op zaterdag 30 juni 2018 vond een zeer succesvolle dag plaats met
Vicente Hao Chin Jr. uit de Filipijnen. Hij sprak over onderwijs, één van de
belangrijke thema’s uit zijn boek Het proces van zelf-transformatie, onderzoek
van ons hogere potentieel om effectief te leven dat in het Nederlands is
gepubliceerd. Zijn presentatie van opvoeding en onderwijs op het Golden LinkCollege waar niet gewerkt wordt met straf of onderlinge competitie was zeer
indrukwekkend.
De dag werd bezocht door leden,
niet-leden, vertegenwoordigers van
de Orde van de Tafelronde en van
Point Loma en veel internationale
vertegenwoordigers van de Theosophical Society (Adyar). De laatsten
waren aanwezig voor intensieve
strategische besprekingen daarna,
gedurende vijf dagen, inclusief een vergadering van de internationale algemene
raad (General Council) die voor het eerst plaatsvond in Naarden. Uiteraard
was de International President Tim Boyd aanwezig, evenals de International
Vice President Deepa Padhi, de International Secretary Marja Artamaa en vele
anderen. De besprekingen waren bijzonder vruchtbaar, en u kunt een weergave
ervan vinden in het artikel van Tim Boyd in dit nummer.
Op het achterblad van deze Theosofia ziet u de deelnemers van het elfde
wereldcongres van de Theosophical Society (Adyar) dat van 4 tot en met 8
augustus 2018 plaatsvond in Singapore. Het thema was Consciousness,
Contemplation, Commitment: The Future is Now. Wereldcongressen worden
om de zeven tot tien jaar gehouden, ergens in de wereld. De eerste keer dat
dit in Azië plaatsvond was in 1925 in Adyar, India. Dit keer dus in Singapore,
die markante stadstaat in Zuidoost-Azië, met een oppervlakte zo groot als
onze Noordoostpolder en met een inwonertal van zes miljoen mensen. De
levensstandaard daar is vergelijkbaar met die in West-Europa en de USA.
Er bestond al lang een loge van de TS, maar in 1995 was het ledenaantal
teruggelopen tot zes leden. De huidige voorzitter, Chong Sanne heeft toen
met zijn team alles op alles gezet, en anno 2018 heeft de loge in Singapore
driehonderdtachtig leden! Dat een dergelijk team ook in staat is om een
wereldcongres te organiseren laat zich denken, en dat is nu ook bewezen.
Het congres was een bijzonder dynamische gebeurtenis die heel harmonisch
verliep. Er waren honderdtweeënzeventig bezoekers uit vijfentwintig landen. In
het totaal waren er ongeveer zestien lezingen van hoog niveau, zes workshops
en een slotdiscussie met vragen aan en antwoorden van een panel bestaande uit
vijf prominente sprekers van het congres. Alle lezingen, en de slotdiscussie zijn
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op video te zien via de website van de Theosophical Society, www.ts-adyar.org.
Ook alle foto’s zijn daar te bekijken. Het sub thema The Future is Now werd
vanuit meerdere kanten belicht, en alle aanwezigen voelden de gerichtheid op
de toekomst van onze vereniging: men voelde zich aangespoord om het werk
in de eenentwintigste eeuw een nieuwe impuls te geven.
Na het wereldcongres vond
op 9 en 10 augustus 2018
de vierde internationale conferentie plaats van de TOS,
de Theosophical Order of
Service. Het internationale
handboek werd uitgedeeld,
met ideeën hoe dit werk kan
worden opgezet. Het motto
van de TOS, in 1908 opgericht
door Annie Besant, is Towards a union of those who love in the service of
all that suffers. Hier volgen (slechts enkele) voorbeelden van besproken
projecten. Adyar: het tegengaan van vrouwen-mishandeling, het bieden van
opleidingen en het organiseren van medische hulp en hulpmiddelen. Hongarije:
hulp aan de zigeunergemeenschap. Italië: hulp aan Syrische vluchtelingen in
opvangkampen, vooral aan kinderen, hulp bij natuurrampen als aardbevingen
en overstromingen, en het door de TOS Italië gefinancierde en nieuwgebouwde
weeshuis. Filippijnen en Pakistan: onderwijs. In vrijwel alle landen worden,
naast de praktische hulp ook meditaties voor wereldvrede en genezingsdiensten
gehouden. In Nederland is de TOS op kleine schaal werkzaam, bijvoorbeeld
in de vorm van het bezoeken van vaak oudere leden die niet meer naar
bijeenkomsten kunnen komen. Iedereen die specifieke projecten wil steunen
kan zich oriënteren op www.international.theoservice.org
Op 20 oktober 2018 zal de TVN-najaarsdag plaatsvinden op het
ITC in Naarden. Het onderwerp is De Yoga Sutra’s van Patañjali. De
dag zal worden verzorgd door José van der Loop en Ingmar de Boer.
Ravi Ravindra – die over deze belangrijke tekst, toen hij jaren geleden
in Naarden hierover een seminar gaf, sprak woorden van de volgende
strekking: “De yoga-aforismen van Patañjali vormen dé basistekst op
het gebied van raja-yoga, equivalent aan het theosofische pad”. In
aforisme 1.2 wordt gezegd dat yoga moet leiden tot innerlijke stilte.
Informatie: www.theosofie.nl - Najaarsdag 20 oktober 2018 “De Yoga Sutra’s
van Patañjali”.
Inschrijving: email evenementen@theosofie.nl - of telefonisch 020 - 676 5672
Wim Leys, voorzitter TVN
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