Begeleidende Brief bij het programma van loge Amsterdam 2017-2018
Aan de leden en belangstellenden van Loge Amsterdam van de Theosofische Vereniging in
Nederland.
Beste vrienden,
Het thema van het programma van Loge Amsterdam voor het werkjaar 2017-2018 luidt : Een weg tot
Zelfontdekking, naar het gelijknamige boek van Dr. I.K. Taimni.
Taimni laat zien dat we om de werkelijkheden van het spirituele leven te ervaren, stappen moeten
ondernemen om de noodzakelijke grondslag voor dat leven te leggen. Het brengt ons niet ver als we
ons ermee tevreden stellen door alleen maar over deze dingen te lezen en te denken. We moeten
onszelf echt aanpakken en de nodige voorwaarden voor werkelijke vooruitgang scheppen, omdat we
moeten werken in een wereld die door wetten wordt geregeerd.
In de loge willen we de oude occulte leer over de aard van de mens begrijpen en het pad van
zelfontplooiing ontdekken en bewandelen.
Dat gebeurt door het bestuderen en gezamenlijk bespreken van het boek Een weg tot Zelfontdekking
van Taimni, deel 2 in de Adyar reeks van de uitgeverij der TVN. Er zal dieper op worden ingegaan in
twee lezingen door José van der Loop : De Yoga sūtra's van Patañjali – over 'Beheersing en
transformatie van bewustzijn' vanuit het perspectief van zelfontdekking en Meditatie en concentratie
langs de weg van Zelfontdekking. Het punt van meditatie in relatie tot concentratie en omgekeerd
wordt in het boek behandeld en in een lezing door Louise Koningferander: Zelfrealisatie en hoe
verder?
Ook Jiddu Krishnamurti laat ons zien dat het aan onszelf is om de stappen te ondernemen. Wij
verdiepen ons in het boek van Krishnamurti Niet in Tempels, dat de laatste toespraken bevat die
Krishnamurti in februari 1985 hield in Bombay (nu Mumbai), India. Peter Jonkers geeft ons een
inleiding Meditatie en vrijheid en Pim Kuiper geeft een lezing over Dialoog Krishnamurti .
De nationale gespreksgroep De Geheime Leer wordt voortgezet in de Loge Amsterdam door Rotha
Bangma en Ferry van Zalen. Evenals de inleidende gespreksgroep De Mahatma’s en hun Brieven,
begeleid door Mariël Polman.
Voortgezet worden ook: het bestuderen van het boek Regeneratie van de mens, lezingen van Radha
Burnier, in samenhang met de vragen en de inleidende gespreksgroep naar het boek Theosofie,
eeuwige wijsheid voor deze tijd.
Femmie Liezenga zal een lezing geven waarin zij het meditatiediagram van H.P. Blavatsky zal
bespreken: Een gezamenlijk onderzoek in het meditatie diagram van H.P. Blavatsky.
Klaas van Harten zal een lezing geven over ‘Hemelse Raderen’. De Mercabah of Hemelwagen.
Heilige plaatsen zoals tempels, kerken of ruimten voor bezinning, werden in vele gevallen vorm
gegeven als een weerspiegeling van de kosmos. Soms lijkt het alsof de bedoeling van deze manier van
weergeven niet meer begrepen wordt. Dan weer roept een ‘bijnaam’ van een nooit gebouwde kerk een
herinnering op: ‘Wheels of Heaven’. In De Geheime Leer toont H.P. Blavatsky een overeenkomst aan
van de eeuwen oude ‘Kabala’ met het pad van involutie naar evolutie.
Er zal een introductie worden gegeven op de Bhagavad Gita,(‘s Heren Lied), een van de oudste en
mooiste boeken uit de wereldliteratuur, een deel van het Indische epos, Mahabharata. De oorsprong
gaat terug tot voorboeddhistische tijden.
Er zijn twee ledenbijeenkomsten : de ALV en Lotusdag.
Het logewerkjaar wordt afgesloten met een evaluatie van het hele programma.
Tot ziens in september 2017.
Met vriendelijke groet ,
Het bestuur van Loge Amsterdam	
  

