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Theosofische boekhandel Adyar
Tolstraat 154 - 1074 VM Amsterdam - Telefoon: 020 676 5672

E-mail: books@theosofie.nl - Website: www.theosofie.nl
Open: woensdag t/m zaterdag van 13:00 - 17:00 uur
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Een korte terugblik

Wie om zich heen kijkt, ziet dat we in een periode van grote veranderingen 
zijn aangeland. Tim Boyd constateert in zijn terugblik op de Internationale 
Conventie 2020/21 in Adyar dat de droom van alle theosofen, namelijk 
het vormen van een universele broederschap, een stapje dichterbij lijkt te 
komen. Werden eerdere conventies al via een live-stream uitgezonden, 
dit keer was de gehele conventie online te volgen.  Het gevolg was dat 
ruim zevenentwintighonderd deelnemers uit drieënzeventig landen zich 
hadden geregistreerd. Dat is ongeveer driemaal zo veel als de jaren 
ervoor. 
Ook de taalbarrière werd doorbroken. Terwijl de conventie tot nu toe altijd 
een Engelstalig event was, werd dit keer een vertaling in negen talen 
aangeboden (vier Indiase en vijf Europese talen). Een geweldige opgave, 
waaraan  wereldwijd meer dan vijfendertig vrijwilligers deelnamen. 
Een gevolg hiervan was dat niet, zoals andere jaren, hoofdzakelijk 
Engelstaligen deelnamen. Het grootste deel van de geregistreerden 
kwam dit keer uit Portugees sprekende gebieden (Brazilië en Portugal). 

Dat taal een belangrijke maar zeer lastige tool is om kennis over te dragen, beschrijft 
José Foglia in zijn artikel De Toren van Babel verder in dit nummer.
De digitale kennis, noodzakelijk voor dit alles, werd geleverd door de jeugd die ook 
de organisatie van de succesvolle Youth Forums voor zijn rekening nam. Verder in 
dit nummer maakt u nader kennis met één van die jongeren, Krista Umbjarv. 

Toekomstperspectieven

Hoewel theosofen zich terecht verre houden van politiek, zal het niemand zijn 
ontgaan dat er wereldwijd naar wordt gestreefd de afstand tussen landen en 
werelddelen kleiner te maken.  De Verenigde Naties (VN) werd in 1945 opgericht; 
eenenvijftig landen namen toen deel. Op dit moment zijn honderddrieënnegentig 
landen (waaronder Nederland) lid van de VN. Met elkaar onderschrijven deze landen 
The 2030 Agenda for Sustainable Development. Deze agenda omvat zeventien 
sustainable development goals (SDG’s), die als doel hebben de wereldproblemen 
(honger, ongelijkheid, veiligheid, gezondheid, etc.) aan te pakken. Zonder op de 
politieke inhoud in te gaan, kunnen we deze ontwikkeling positief noemen. 
Ook binnen Theosofia trachten wij positieve doelen na te streven. Allereerst door de 
communicatie tussen loges en centra onderling te activeren. In Nederland vormen 
wij een kleine groep, dus het is goed je aan elkaar vast te houden en van elkaar te 
leren. Daarnaast bieden we de lezer graag een blik op de wereld. In dit nummer treft 
u een verslag aan over de geschiedenis van de theosofische beweging in Rusland.

Tot slot

We roepen u graag op om mee te denken over ons blad. Ideeën en kopij zijn van 
harte welkom bij theosofia@theosofie.nl


