
Begeleidende Brief bij het programma van loge Amsterdam 2016 - 2017 
Aan de leden en belangstellenden van Loge Amsterdam van de Theosofische Vereniging in 
Nederland. 
 
Beste vrienden, 
Het nieuwe programma van Loge Amsterdam voor het werkjaar 2016 – 2017 wordt hierbij 
aangeboden met als thema: Er IS een weg… 
Een lezing door Femmie Liezenga op 17 december zal verder op het thema ingaan maar het 
speelt in het hele programma. 
Zoals in de gespreksgroepen bij het nieuwe inleidende boek: Theosofie eeuwige wijsheid voor 
deze tijd en bij de lezingen van Radha Burnier in: Regeneratie van de mens. 
Beide boeken zijn te verkrijgen tijdens de logebijeenkomsten. 
Ook de twee brochures die besproken gaan worden op de middagen van 8 april: Dharma, de 
wet van ons beste wezen van Joy Mills en op 27 mei: Over Dromen van H.P. Blavatsky, 
zullen verkrijgbaar zijn bij het bestuur van de loge. 
De nationale gespreksgroep De Mahatma Brieven liep ten einde in juni 2016 daar de laatste 
brieven waren besproken. Loge Amsterdam was altijd cruciaal in het opzetten en uitvoeren 
van de nationale gespreksgroepen en we vonden Mariël Polman bereid om in het 
logeprogramma een inleidende gespreksgroep te begeleiden over De Mahatma’s en hun 
Brieven. Door het verloop van deelnemers aan de gespreksgroepen is het geregeld van belang 
om diep met elkaar op de essentiële diepe achtergronden van theosofische onderwerpen in te 
gaan om niet te verzanden in begrippen die niet zijn doorzien vanuit die achtergronden. 
De nationale gespreksgroep De Geheime Leer zal ook in Loge Amsterdam voortgezet worden 
door Rotha Bangma en Ferry van Zalen. De data staan vermeld in het programma van de loge 
en hoeven niet meer apart vermeld te worden. 
Na de eerste bijeenkomst van De Geheime Leer groep is er in de middag van 24 september 
een bespreking van een artikel van Pablo Sender: Jnana Yoga en De Geheime Leer. 
Het artikel gaat diep in op het benaderen van de teksten van eeuwige wijsheid, waarbij nu in 
deze tijd de praktijk van het gaan ontdekken van de spelende krachten van de wetten van 
bestaan in de mens zelf en in zijn omgeving en relaties, weer de volle aandacht van het 
bewustzijn vragen wil men iets van inzicht verwerven over de kosmische omstandigheden.  
Het derde doeleinde van de TS is helemaal aan de orde: Het onderzoeken van de onverklaarde 
wetten in de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn. 
Zonder het tot werking brengen van dit derde doeleinde zijn de twee andere doeleinden niet 
waar te maken. Er IS een weg maar die moet wel ontdekt worden in de mens zelf. 
Verschillende mensen komen lezingen geven over diverse onderwerpen die ons dichter bij het 
thema brengen. Zoals De Ring van Siva, een zoektocht in volksverhalen van Klaas van Harten, 
De verborgen wijsheid van het sprookje door Wim Leys, De os en zijn hoeder, een parabel uit 
het Zen Boeddhisme door Guido Lamot, De Stem van de Stilte van H.P. Blavatsky door 
Louise Koningferander, een lezing over Svabhavat, de geest-essentie uit De Geheime Leer 
door Marleen Schefferlie en een workshop over Klank en Kleur door Mariël Polman en Marty 
Velthuis.  
Het programma eindigt met een evaluerend gesprek. 
Tot ziens in september 2016. 
 
Met vriendelijke groet   
Het bestuur van Loge Amsterdam 
 


