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

TVN-najaarsdag 20 oktober 2018. 
Meer dan negentig bezoekers kwamen naar het Internationaal Theosofisch 
Centrum (ITC) te Naarden voor deze najaarsdag over De Yoga Sutra’s 
van Patanjali. Deze dag, verzorgd door José van der Loop en Ingmar de 
Boer, werd door de bezoekers bijzonder gewaardeerd: zeer informatief en 
leerzaam! Behandeld werden de geschiedenis van deze klassieke tekst en de 
verschillende yogapaden: raja yoga, karma yoga, bhakti yoga en jnana yoga. 
Inhoudelijk werd aandacht besteed aan de begrippen purusha en prakriti (geest 
en stof), de klesha’s (gehechtheden) en de kosha’s (lichamen). Verder kwam 
het achtvoudige pad van yoga, zoals door Patanjali beschreven, aan de orde, 
meditatie, concentratie, contemplatie en verlichting. Tot slot werd het begrip 
kaivalya besproken, de strijd van de yogi in het laatste stadium van bevrijding en 
overwinning. Dit alles is voor ons wellicht nu nog niet haalbaar, maar we kunnen 
wel proberen om de objectieve realiteit waar te nemen zonder dat subjectieve 
vervormingen optreden. Deze realiteit bestáát al, boven het denken: het is niet 
de beoefening van yoga die deze realiteit creëert. De transformatie van ons 
onrustige denkvermogen naar een werkelijk stille geest kunnen we niet bereiken 
door welke inspanning dan ook, maar alleen doordat we onze natuurlijke aanleg 
hiertoe de gelegenheid geven zich te ontvouwen (aforisme 4.2-3).

TVN-voorjaarsdag 16 maart 2019.
Stond de najaarsdag van 2018 in het teken van het 
samengaan van theosofie en yoga, deze voorjaarsdag 
zullen we kijken naar het verband tussen theosofie 
en de `martial arts`, meer in het bijzonder karate-do. 
Wie De Geheime Leer van H.P. Blavatsky niet alleen 
wil bestuderen, maar ook echt theosofisch wil leven, 
zal zich, net als de beoefenaar van karate, moeten 
uitrusten met discipline, onderscheidingsvermogen 
en opperste concentratie. Ingo de Jong, die deze 
dag zal spreken, beoefent karate al meer dan 
vijftig jaar en is al bijna vijfenveertig jaar lid van de 
Theosophical Society Adyar. Na zijn inleiding over 
Martial Arts of de weg, het ‘tao’, van karate, zal Ingo 
aan de hand van De Geheime Leer vertellen over 
De bron, De mens als schepper van zijn eigen lot 
en over Karaktervorming door verbeeldingskracht: 
praktische theosofie. De folder van deze dag is bij 
deze Theosofia ingevoegd.



                 Theosofia - Jaargang 119 - nr. 4 - december 2018                                                     189

B e s t u u r s t a f e l
Zomerseminar 21 t/m 25 juni 2019. 

Martin Leiderman uit de USA, die hier al twee keer is geweest met 
seminars over De Geheime Leer, zal nu De Stem van de Stilte 
behandelen, dit belangrijke en prachtige boekje van H.P. Blavatsky. 
Iedereen die Martin al eens heeft meegemaakt kijkt reikhalzend 
naar dit seminar uit: we ontvingen al verschillende inschrijvingen 
uit het buitenland. Zie ook de website, nieuwsbrief en Facebook.

Vooraankondiging van het 39e Europese congres in Engeland. 
Van 4 t/m 8 augustus 2020 zal het congres van de EFTS (The 
Theosophical Society in Europe, Federation of National Societies) 
plaatsvinden in Engeland, in de pittoreske, historische stad York.
Het thema zal zijn Healing Oneself, Healing the World. Reserveer 
deze data nu al voor uw zomervakantie 2020!

Wim Leys, voorzitter TVN

Oproep
Al het werk voor de TVN wordt gedaan door vrijwilligers, 
meestal leden van de vereniging. We kunnen nog mensen 
gebruiken met specifieke vaardigheden en ervaring: in 
de ICT (computervaardigheden algemeen, Wordpress), 
publiciteit, marketing, secretariaat, redactie Theosofia, 
facilitaire ondersteuning, en voor het geven van trainingen 
zoals spreken in het openbaar, presenteren (PowerPoint), 
lezingen en cursussen maken en geven. 
Wie iets te bieden heeft en graag de Theosofische Vereniging 
in Nederland wil dienen kan zich melden bij:

Wim Leys, voorziter TVN
E-mail: wimleys@ziggo.nl - mobiel: 06 3374 0008


