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We laten een veelbewogen zomer achter ons. Nieuwe virusmutaties, 
onzekerheid over vaccinaties, reisbeperkingen, aanhoudende protes-
ten door verschillende groeperingen, stijgend geweld en ernstige 
overstromingen vroegen onze aandacht. Wie echter de tijd nam rustig 
om zich heen te kijken zag dat de natuur haar eigen gang ging. Bomen, 
struiken en bloemen kleurden onze omgeving en zorgden voor zingende 
vogels, fl adderende vlinders, zoemende bijen en ander zomers leven. In 
steeds meer gemeenten zien we een tendens om langs de wegen het 
kort gemaaide grasveld te vervangen door bloeiende bloemenweides. Zo 
wordt de snelweg een lust voor het oog!

Een nieuwe start op veel terreinen
September is de maand, waarin het studie- en lezingencircuit weer van 
start gaat. De meeste loges en centra hebben hun programma voor het 
vierde kwartaal gereed, met als gevolg dat deze Theosofi a u weer een 
Activiteitenkalender kan bieden. 
Ook het ITC opent dit najaar weer zijn deuren voor grotere groepen. Zo 
vindt op 24, 25 en 26 september het TVN Kennismakingsweekend voor 

nieuwe leden en belangstellenden plaats. Op 31 oktober en 11 december worden 
twee Najaarsdagen georganiseerd, als vervolg op de in 2019 gestarte serie ‘Latente 
Vermogens in de mens’. Deze serie, die zich richt op de derde doelstelling van de 
Theosophical Society (zie achterkaft van dit blad) werd in 2020 onderbroken als 
gevolg van de corona-maatregelen. Gelukkig wordt de serie nu vervolgd, want juist in 
deze tijd blijkt onder wetenschappers en spirituele zoekers groeiende belangstelling 
voor het niet te negeren bestaan van de verborgen (‘paranormale’) dimensie van 
het bestaan. Verdere informatie over de Najaarsdagen vindt u elders in dit nummer 
en op onze website www.theosofi e.nl/2021/najaarsdagen
Ook Tim Boyd maakt na zijn recente herverkiezing een nieuwe start met zijn tweede 
termijn van zeven jaar. Hij doet dit niet lichtvaardig. In dit nummer vindt u een 
overpeinzing van hem over leiderschap en hiërarchie. 
Binnen Nederland vinden we in Limburg een nieuwe start: Joan Slagers opende 
onlangs TVN Centrum Roermond. Dat is positief nieuws. Wat is haar achtergrond 
en wat zijn haar plannen? U leest er meer over in dit nummer.

Tot slot
Nu wij de afgelopen periode meer dan ooit zijn geconfronteerd met (de problemen 
in) de gezondheidszorg, is het boeiend een blik te werpen op het werk en de 
levensvisie van Florence Nightingale. Het artikel van Janet Macrae in dit nummer 
toont de oplettende lezer dat de visie van Florence, gebaseerd op haar christelijk 
geloof, nauw aansluit bij theosofi sche visies. Een verrassende constatering.
U begrijpt dat alle aangekondigde evenementen afhankelijk zijn van de ontwikkelingen 
rond corona. Gelukkig zijn de meesten van ons bedreven ‘zoomers’ geworden, dus 
die uitweg staat altijd open. 
Heeft u een suggestie of kopij voor Theosofi a? 
Aarzel niet en meld het ons: theosofi a@theosofi e.nl


