PROGRAMMA 2018 - 2019
Maandag van 20.00 - 22.00 uur,
toegang voor niet-leden € 6,00.

25/02 - Ronald van Vierzen
‘De Gulden Snede en het begrip oneindig’

Lezingen en films
Een beschrijving van de inhoud van deze lezingen
en films is te vinden op onze website en op facebook
en is eveneens te downloaden.

11/03 - José van der Loop
‘De Yoga Sutra’s van Patañjali’

10/09 - Guido Lamot
‘Wie kijkt er door mijn ogen?:
acht waarnemingsniveaus’

08/04 - Rico Sneller
‘Plotinus en de ziel’

24/09 - Hans van Aurich
‘Het duivelse plan: de mythe van de
ondergang van de wereld’
08/10 - Mark Becking
‘Persoonlijke transformatie, inleiding’
22/10 - Mark Becking
‘Persoonlijke transformatie, praktische
uitwerking’
12/11 - Marian van der Horst
‘Heeft Boeddha ons nog iets te zeggen’

25/03 - Hans de Back
‘Klankschalen’

29/04
Film ‘The Power of Myth’ (Joseph Campbell)
13/05 - Ria Schopman
‘Op zoek naar antwoorden: via het spirituele pad
of de digitale snelweg?’
27/05 - Shanti van Wijk
‘De filosofie van OM, de kosmische klank’
03/06 – Tania Meira-Kochetkova
‘Actualiteit van de Daoïstische levenskunst’

26/11
Film ‘Down to Earth’
10/12 - Loes Huijgens
‘Enneagram, Tzolkin en Human Design’,
vervolg op de lezing van 26/03/2018.
14/01 - Frank Tuinstra
‘Tarot’
11/02 - Wim Leys
‘Atlantis’

Kijk voor informatie
over het programma, de cursussen
en studiegroepen op onze website
en op facebook.

Cursus ‘Inleiding in de Theosofie’
door Wim Leys
5 zondagen van 15:00 - 17:00 uur
2018: 07/10, 21/10, 04/11, 18/11, 02/12.
Een vijfdelige cursus voor iedereen die geïnteresseerd
is in Theosofie en graag een overzichtelijk begin wil
maken met deze studie. De folder voor de betreffende
cursus kunt u aanvragen.
Kosten: € 30,00, inclusief materiaal.
Informatie en/of aanmelden:
Email:		
wimleys@ziggo.nl
Telefoon:
06-33 74 00 08
Cursus ‘Meditatie – Stem van de Stilte’
door Ineke Vrolijk
6 zaterdagen van 11:00 - 13:30 uur
2019: 12/01, 09/02, 09/03, 13/04, 11/05 en 08/06.
De Stem van de Stilte van H.P. Blavatsky beschrijft
het hele proces van de Staat van Onwetendheid tot
de Staat van Ontwaakt-zijn. Inzicht in het functioneren
van onze persoonlijkheid in die onwetendheid kan ons
helpen onze kwaliteiten zuiver tot uitdrukking te laten
komen.
leden € 25,00 niet-leden € 50,00
Kosten:
Informatie en/of aanmelden:
Email:
wamvanrijn23@hetnet.nl
Telefoon: 071-517 11 66
Studiegroep ‘Geheime Leer voor gevorderden’
door Ineke Vrolijk
10 zaterdagen van 14:00 - 16:30 uur
2018: 08/09, 13/10, 10/11, 08/12 en
2019: 12/01, 09/02, 09/03, 13/04, 11/05, 08/06.
Een contemplatieve benadering van de tekst van
De Geheime Leer, een boek van H.P. Blavatsky. De
studiegroep, van ongeveer tien personen, staat voortdurend open voor toetreding van nieuwe deelnemers.
Kosten:
leden € 25,00 niet-leden € 50,00
Informatie en/of aanmelden:
Email:
wamvanrijn23@hetnet.nl
Telefoon: 071-517 11 66

Theosofie

Contact

De doeleinden van de Theosofische Vereniging
zijn:

Email:
tvndenhaag@gmail.com
Telefoon: 070-397 50 71

•

Het vormen van een kern van de universele
broederschap der mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of
huidskleur.

Rekeningnummer loge Den Haag:
NL24 TRIO 0391 0664 55
t.n.v. Theosofische Ver. N.L.

•

Het aanmoedigen van de vergelijkende studie
van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.

•

Het onderzoeken van onverklaarde natuurwetten en van de vermogens die in de mens
latent aanwezig zijn.

Theosofie kent geen dogma’s en biedt thema’s
aan die als uitgangspunt kunnen dienen voor
persoonlijke spirituele ontwikkeling. Ieder volgt
hierbij zijn eigen unieke weg.
The Theosophical Society werd op 17 november
1875 in New York opgericht door H.P Blavatsky,
H.S. Olcott, W.Q. Judge en anderen.
Het internationale hoofdkwartier is sinds 1882
gevestigd in Adyar, Chennai, India.
In 1897 werd de Nederlandse afdeling, de Theosofische Vereniging in Nederland, opgericht.
De vereniging bestaat uit Loges en Centra,
verdeeld over het land.
De Loge Den Haag werd opgericht op 30 maart
1897. In de loge bieden we u een gevarieerd
programma aan, dat alle gebieden van de
theosofie en verwante onderwerpen bestrijkt.

THEOSOFISCHE VERENIGING
IN NEDERLAND
LOGE DEN HAAG

Bereikbaar
Openbaar Vervoer:
• tram 1 halte Vredespaleis
• bus 22 halte Javastraat
• bus 24 halte Alexanderplein
Met de auto:
Er is vanaf 17:00 uur vrij-parkeren op de
Scheveningseweg, Burgemeester Van Karnebeeklaan, Alexanderplein en Timorstraat.
Theosofia Stichting
De zalen en diverse ruimten in het gebouw worden
verhuurd door de Theosofia Stichting.
Geïnteresseerden in het huren van zaalruimte
kunnen contact opnemen via:
Email:
theosofiastichting@gmail.com
Website: www.theosofiastichting.nl

Leid mij uit het Onwerkelijke naar
het Werkelijke.
Leid mij uit de Duisternis naar
het Licht.
Leid mij uit de Dood naar de
Onsterfelijkheid.
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