Begeleidende brief bij het programma van loge Amsterdam 2021-2022
Aan de leden en belangstellenden van Loge Amsterdam van de Theosof ische Vereniging in Nederland.
Beste vrienden,
Het nieuwe programma van Loge Amsterdam voor het werkjaar 2021-2022 wordt hierbij aangeboden
met als thema: Kunst van het leven
Meer dan ooit wordt van ons gevraagd om ons leven hieraan te wijden, wereldwijd. Het thema stond
centraal op de Internationale conventie van 1997 in Adyar.
Radha Burnier, de toenmalige internationale voorzitter sprak daar als volgt over: ‘Een groot zanger laat
de muziek zo vrij stromen dat de luisteraar misleid wordt om te denken dat het voor anderen net zo
makkelijk zou zijn om klanken in een glorieuze melodie te weven. Een prachtig staaltje architect uur rijst
op naar de hemel alsof het gemaakt is van luchtige materie terwijl het in f eite van zware steen is
gevormd. Van de vaardigheid die daar bij komt kijken, zegt men dat de beste kunst de inspanning
verbergt. Uitmuntendheid wordt bereikt, wat de vorm van kunst ook is, door onbaatzuchtige toewijding,
doorzetten en hard werken.
Ook de kunst van het leven komt tot bloei door discipline, hard werken en het geduld dat vaardigheid
ontwikkelt. Degenen die deze kunst leren, leven eenvoudig, met mededogen, gev en schoonheid en
goedheid aan anderen, vragen niets, geven alles. Maar die gezegende staat is een prijs die alleen is
voorbehouden aan hen die zich aan die kunst wijden. 1
Krishnamurti gebruikt eveneens de woorden ‘kunst van het leven’, bijvoorbeeld in zi jn toespraak in Ojai,
op 10 april 1977:
Wat is schoonheid? Je weet als je iets ziet wat buitengewoon mooi is – de berg, de diepe valleien,
schaduw, een plas water – als je deze schitterende intense dingen waarneemt , op dat moment, in die
seconde ben jij er niet – jij met je problemen, met je zwakheden, met je absurditeiten, dat alles is weg –
jij bent er niet, want de grootte en de waardigheid en de luister van een berg is zo enorm dat je
persoonlijkheid wegvalt. Dat betekent dat er slechts schoonheid is als jij er niet bent. Snap je?
Dus we zeggen plezier, vermaak en vreugde; dit allemaal op de juiste plaats zetten is de kunst van het
leven.2
Het programma pakt de draad op waar we tot juni 2021 zijn gebleven. Daarbij staan de gespreksgroepen
van De Geheime Leer, De Mahatma Brieven, Een weg tot zelfontdekking van I.K. Taimni en
Grondslagen van esoterische filosofie van Ianthe Hoskins centraal; evenals de dialoog van Krishnamurti,
drie lezingen en drie ledenbijeenkomsten.
De gespreksgroep Geheime Leer begint met Geheime Leer. deel I. Het ontstaan van de Kosmos onder
leiding van Rotha Bangma en Ferry van Zalen.
De inleidende gespreksgroep De Mahatma Brieven bestudeert Brief 10 en Brief 29. De publicatie van dr.
Kannan uit 2018 zal daarbij uitgangspunt zijn, onder leiding van Mariël Polman.
Gesprekgroep Een weg tot zelfontdekking van I.K. Taimni vervolgt vanaf Hoofdstuk.19.
De Gespreksgroep naar het boek Grondslagen van esoterische filosofie. Uit de geschriften van H.P.
Blavatsky van Ianthe Hoskins vangt dit seizoen aan.
Marleen Schef f erlie zal de lezing Inleiding tot de Baghavad Gita voordragen.
Klaas van Harten zal de lezing verzorgen De Hagener impuls. Op uitnodiging van architect Behrens
vertrokken architect M. Lauweriks en edelsmid F. Zwollo sr. Begin 20e eeuw naar Düsseldorf om les te geven
aan een kunstnijverheidsschool. Lauweriks werd ook gevraagd om mee te werken aan de kunstenaarskolonie
aan de Stirnband te Hagen. Tot de Eerste Wereldoorlog aan alle idealen een einde maakte. .. of toch niet…
StellaMaris Mars leidt De evolutionaire reis van de pelgrim/monade in. Op het ogenblik dat de Vonk uit zijn
Bron kwam, ontstond een Goddelijke drang, die de Mens/Pelgrim er toe drijf t terug te keren of in harmonie te
zijn met de Bron; niet als een Vonk maar als de Vlam zelf .
Er zullen twee ledenvergaderingen plaatsvinden, die van het werkprogramma 2020-2021 en 2021-2022
en in mei de ledenbijeenkomst Witte Lotusdag, waarin in herinnering aan H.P. Blavatsky mystieke
teksten worden gelezen.
Javier Gómez Rodríguez zal de dialoog The Book of Life. Een inleiding in het leven en werk van J.
Krishnamurti voortzetten. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden van 10:30 tot 13:30 uur (z.o.z.).
Tot ziens in september 2021

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Loge Amsterdam
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The Book of Life . Een inleiding in het leven en werk van J. Krishnamurti
Javier Gómez Rodríguez vervolgt de bijeenkomsten The Book of Life van Kirshnamurti.
Het idee voor deze introductie tot het leven en werk van Krishnamurti (K) onder leiding van Javier Gómez
Rodriques komt voort uit zijn levenslange betrokkenheid bij de leringen, die volgens hem universeel zijn en
toegang kunnen geven tot belangrijk inzicht en f undamentele verandering. Daarom is hij van mening dat ze
nauwkeurige studie en wijde verspreiding verdienen, want ze zijn de waarachtige opvoeding voor de
mensheid.
K en H.P.Blavatsky (HPB) vertellen hetzelf de verhaal, de oude, de eeuwige wijsheid. HPB geef t de achtergrond weer en K laat ons zien hoe de leringen te leven, onszelf te leren kennen, want de mensheid zijn wij
zelf .
De van oorsprong Spaanse Javier heef t K en David Bohm persoonlijk ontmoet en gekend op Brockwood
Park, de school die K in 1969 in Engeland had opgericht. Hij was er student en leraar, en was actief
betrokken bij Bohms onderzoek naar zijn ‘dialoogvoorstel’. Tussendoor studeerde hij in de VS, waar hij ook
les gaf aan de Universiteit van Texas, was daarna gastonderzoeker aan het hoof dkwartier van de
Krishnamurti Foundation India in Chennai en vervolgde in Spanje zijn (inter)nationale werk voor Krishnamurti
organisaties. Sinds 2000 woont en werkt hij in Nederland.
The Book of Life, het boek van het leven, is een inleiding in het leven en werk van J. Krishnamurti.
Deze inleiding neemt ons mee op reis door het leven en werk van K, een van de grootste leraren en denkers
van alle tijden. Tijdens deze reis zullen we samen het weidse en diepe panorama van de menselijke conditie
onderzoeken.
The Book of Life komt van een metaf oor die K gebruikte om zowel zijn levenswerk als onze taak te beschrijven; namelijk het verhaal over onszelf te leren lezen, een verhaal dat ook het boek van de mensheid is.
K: ‘uit boeken leren is belangrijk, maar veel belangrijker is het te leren uit het boek met het verhaal van jezelf ,
want jij bent de hele mensheid. Dat boek lezen is de kunst van het leren’.
Het zijn interactieve bijeenkomsten. De deelnemers ontvangen The Book of Life. een inleiding in het leven en
werk van J. Krishnamurti door Javier Gómez Rodríguez, dat als naslagwerk voor d e hele cursus wordt
gebruikt.
Seizoen 2021-2022:
Hoof dstuk 5. Conditionering en vrijheid
Hoof dstuk 6. De aard en inhoud van het bewustzijn
Hoof dstuk 7. Denken, tijd en zelf
Hoof dstuk 8. Zijn en worden; het einde van de psychologische tijd
Hoof dstuk 9. Meditatie en de religieuze geest

23 oktober 2021
29 januari 2022
26 maart 2022
23 april 2022
21 mei 2022

Plaats: Tolstraat 154, Amsterdam (bovenzaal)
Tijd: 10:30-13:30 uur
Kosten: € 15,00 per keer
Taal: Nederlands
Aanmelden: logeamsterdamtvn@xs4all.nl
Vragen: Javier Gómez Rodríguez via email javigomez@hotmail.co.uk
De bijeenkomsten zijn voor iedereen, leden en niet-leden toegankelijk.

H U I S H O U D E L I J K E

M E D E D E L I N G E N

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de bovenzaal op de Tolstraat. Daarbi j worden de richtlijnen van
de RIVM en de Theosophical Society in acht genomen. Er is plaats voor 10 personen.
Eenieder wordt gevraagd om zich uiterlijk de woensdag vooraf gaande aan de zaterdagbijeenkomst aan
te melden op logeamsterdamtvn@xs4all.nl. U krijgt bericht of er plaats is, of dat u op de reservelijst komt
te staan. Bij verkoudheid en ziekte kunt u tot het laatste moment af zeggen, zodat de mensen van de
reservelijst alsnog kunnen komen.
Precieze hoof dstuk en voorbereidende teksten kunnen van de voren worden geïnf ormeerd bij
logeamsterdamtvn@xs4all.nl
De bijeenkomsten van The Book of Life hebben af wijkende tijden : 10:30 – 13:30 uur

