Toelichting bij het programma 2016-2017 van de Annie Besant Loge
Toelichting bij de lezing op zondag 9 oktober 2016, “Verborgen wijsheid van het sprookje”, door dhr. Wim
Leijs:
Allen zijn wij wel vertrouwd met sprookjes. Maar wij beseffen meestal niet dat deze oude verhalen die
tegenwoordig voor kinderlectuur doorgaan, uit de mysteriën van de oudheid komen. Verrassend diepzinnig
worden ze, en leerzaam, wanneer je ze tegen het licht van de theosofische kennis houdt. Roodkapje,
Sneeuwwitje, Assepoester en al die andere sprookjesfiguren geven antwoorden op spirituele levensvragen, die
wij nog kennen uit onze kinderjaren, en die ons wellicht onbewust in latere jaren geholpen hebben.
Wim Leijs is voorzitter van de Theosofische Vereniging in Nederland.
Toelichting bij de inleiding op dinsdag 7 maart 2017 door dhr. Parcival Van Gessel:
Parcival zal teksten uit de Nag Hamadi geschriften met ons bespreken. Parcival is priester in de Vrij Katholieke
kerk
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:
1. Laat het verleden los
De eerste vier studieavonden zijn gewijd aan Laat het verleden los van J. Krishnamurti.
Dit boek beoogt een samenvatting te geven van de gedachten van Krishnamurti. De kern daarvan is dat de
mens, die de waarheid wil inzien, zich los moet maken van elke gebondenheid: aan familie, nationaliteit,
ideologie, geloof en aan verlangen. Inzicht in deze gebondenheid brengt een plotselinge, totale verandering
teweeg in de mens, die daardoor bijdraagt aan de hoognodige verandering van de wereld. Krishnamurti leefde
van 1896 tot 1986 en was afkomstig uit India. Hij stichtte geen beweging of sekte, omdat dat tot gebondenheid
zou leiden. Hij wilde ook niet gezien worden als leraar; hij reikte enkel suggesties aan. Veel van zijn boeken
worden nog steeds gretig gelezen.
Opmerking:
De Engelse titel van Laat het verleden los is Freedom from the Known.
Laat het verleden los is tweedehands verkrijgbaar bij boekwinkeltjes.nl voor prijzen vanaf €4,00.
Er bestaat een Nederlandstalig boek ‘Vrijheid van het bekende’, maar dat is een ander boek.
2. De Gulden Treden
Daarna zijn drie studiebijeenkomsten gewijd aan het boekje De Gulden Treden van Daniëlle Audoin.
Helena P. Blavatsky gaf in 1890 in de vorm van De Gulden Treden een aantal leefregels voor wie het spirituele
pad wil gaan. Deze zijn meer dan een eeuw later voor veel spirituele zoekers nog steeds een bron van
inspiratie.
Toelichting bij de leesavonden:
Tijdens de leesavonden wordt het boek Een benadering van de Werkelijkheid van N. Sri Ram gebruikt.
Voorbereiding is niet per se noodzakelijk, maar leidt vaak wel tot meer verdieping.
Van Een benadering van de werkelijkheid is bij de boekhandel van de Theosofische Vereniging in Nederland
een fotografische herdruk beschikbaar (€12,50). De Engelse versie is in Adyar nog steeds verkrijgbaar.

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: 2016: 2/10 6/11 4/12; 2017: 8/1 5/2 5/3 2/4 7/5

