Toelichting bij het programma 2015-2016 van de Annie Besant Loge
Toelichting bij de lezing op zondag 22 november 2015, “De kernlering van de Upanishads: wij zijn in wezen
onsterflijk en goddelijk”, door mw. Femmie Liezenga:
Als we het woord Upanishad gebruiken, bedoelen we de leringen die in de vorm van een dialoog door een yogi
of wijze werden gedeeld met leerlingen die in direct contact met hem stonden en met diepe vragen bij hem
kwamen waarop geen pasklaar antwoord te geven was.
De vragen van een leerling konden variëren van “Wie ben ik”, “Waar kom ik vandaan”, “Wat is het doel van
mijn leven” tot “Wat gebeurt er op het moment van sterven”?
Al die vragen zijn voor hedendaagse spirituele zoekers nog steeds actueel, ook al dateren de Upanishads van
voor onze jaartelling en hebben ze hun basis in het oude India.
Vandaag zullen we deze vragen aan de hand van teksten uit de tien meest bekende Upanishads bespreken en
vergelijken met uitspraken van J. Krishnamurti.
Femmie Liezenga woont en werkt op het Internationaal Theosofisch Centrum.
Toelichting bij de Gespreksgroep Kennismaking Theosofie, door dhr. Ingmar de Boer:
Doel van de gesprekken is ¨Kennismaking met theosofie¨. De bijeenkomsten vereisen geen voorkennis, wel een
open en onderzoekende houding ten opzichte van nieuwe ideeën en de bereidheid de eigen ideeën of
ervaringen met anderen te willen bespreken. Het stellen van vragen aan de andere deelnemers is een
belangrijk ingrediënt van de bijeenkomsten.
De gespreksbijeenkomsten vinden plaats in de zitkamer van St. Michaels House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT
Naarden.
Zie verder de aparte toelichting bij deze gespreksgroep.
Ingmar de Boer woont en werkt op het Internationaal Theosofisch Centrum, o.a. als secretaris en bibliothecaris.
Verder maakt hij een grondige studie van theosofische en andere literatuur, geeft lezingen en schrijft artikelen.
Toelichting bij de studiebijeenkomsten:
Dit seizoen bestuderen we gedurende acht avonden het boek Siva Sutra, van I.K. Tamni. Het boek is in het
Nederlands vertaald door dhr. Ronald Engelse, die voor ons vier keer een inleiding zal verzorgen van een deel
van het boek. De studie beslaat totaal acht avonden, verdeeld in vier groepen. Op de ‘a’-avond geeft Ronald
een inleiding tot een deel van het boek. Op de `b-avond’ studeren we zelfstandig.
De Śiva Sūtra behoort tot de school van het Kasmir Śaivisme. De filosofie achter de Śiva Sūtra is gebaseerd op
het bestaan van een Allerhoogste Werkelijkheid die zich manifesteert als het gehele universum. Elke monade
vormt daarin een afzonderlijk centrum van bewustzijn en kracht en bezit in zichzelf in potentiële vorm in die
Realiteit Universeel bewustzijn en Kracht (Śiva en Sakti). De drie afdelingen in het boek behandelen de
ontvouwing van Bewustzijn, gezien vanuit goddelijk Bewustzijn (Śiva), goddelijke Kracht (Sakti) en de Monade
(Aņu).
Steeds meer spiritueel ingestelde intelligente mensen over de gehele wereld keren zich af van de orthodoxe
ideeën over religie en filosofie. Hun aandacht richt zich op de realisatie van een Allerhoogste Werkelijkheid,
verborgen in het hart van ieder mens, het uiteindelijk doel van iedere geestelijke inspanning en discipline. Wat
is de aard van deze werkelijkheid, hoe kun je die realiseren, en wat is de aard van het werk, dat die Grote
Wezens verrichten die hierin geslaagd zijn en die blijvend in die Werkelijkheid gevestigd zijn? Dit zijn enkele van
de vragen die van groot belang moeten zijn voor alle ernstige bestudeerders van de occulte wetenschap en van
hen die op weg zijn op het pad van praktisch occultisme.
Toelichting bij de leesavonden:
Tijdens de leesavonden wordt het boek Regeneratie van de Mens van Radha Burnier) gebruikt. Voorbereiding is
niet per se noodzakelijk, maar leidt vaak tot meer verdieping.
Toelichting bij de morning talks:
De morning talks vinden plaats tijdens het logeseizoen, in principe op de 1e zondag van elke maand, in de
zitkamer van St. Michaels House, Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden, aanvang 10.00 uur. Het bestuur zorgt
voor sprekers die een inleiding van maximaal 10 minuten houden over een spiritueel onderwerp. Om 10.45
koffie, daarna uitloop.
Data van de Morning Talks: 2015: 1/11 6/12; 2016: 3/1 7/2 6/3 3/4 1/5

