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Doelstellingen van de Theosofische Vereniging: 
1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van 

ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur 
2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerten en wetenschappen 
3. Het onderzoeken van de onverklaarbare wetten die in de natuur besloten liggen en van de ver-

mogens die in de mens sluimeren 

De vereniging is niet-sektarisch en bestaat uit zoekers naar inzicht. Haar eenheid berust niet op een    
gezamenlijk beleden geloof of wereldbeschouwing maar op een gezamenlijk streven naar waarheid. 

Missie van de Theosophical Society (Adyar) 
Het dienen van de mensheid door het ontwikkelen van een zich steeds verdiepend inzicht in,  

en verwerkelijking van de tijdloze wijsheid, spirituele zelfrealisatie en de eenheid van alle leven. 

Activiteiten Tak Vrede: iedere maandag van de maand (behalve de 5de)  
                                               van 19.30u tot 21.30u. . 

Locatie:   Kollekasteel, Groenestaakstraat 66-68 te 9030 Mariakerke 

Ter info: Sinds september 2022 zijn de voorwaarden voor gebruik van een zaaltje in het Kollekasteel 
gewijzigd. Om deels de energiekosten te betalen wordt nu een klein bedrag aan huur gevraagd. Ie-
dereen is van harte welkom om gratis en vrijblijvend deel te nemen aan de activiteiten van Tak Vre-
de. Giften als steun voor de goede werking van de Loge zijn steeds welkom! 

Meer informatie over het programma:  https://ts-belgium.be  

V.U. : Tak Vrede, p/a Geuzenplein 8, 1000  Brussel - Email: tak.vrede@ts-belgium.be 

Bescherming persoonsgegevens: Alle informatie over de Belgische wet bescherming van de persoonlijke  levenssfeer van 8 december 

1992 en de AVG EU, te bekomen via email: info@ts-belgium.be 
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Vrijheid van denken 

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van 
zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wense-
lijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in 
enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag 
worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde  voor lidmaatschap. 
Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen 
aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar 
hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen. 
Noch een kandidaat voor enig werk, noch enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar gemaakt worden of het stemrecht 
verliezen wegens enige opvatting die hij/zij heeft of wegens het lid zijn van een school van denken waartoe hij/zij zou be-
horen. Meningen of opvattingen geven geen recht op voorrechten en kunnen evenmin aanleiding zijn om strafmaatregelen 
te nemen. 
De leden van de 'General Council' vragen elk lid van de Theosophical Society ernstig om deze fundamentele principes van 
de Theosophical Society te verdedigen, te handhaven en er naar te handelen, en ook onbevreesd zijn eigen recht te doen 
gelden op vrijheid van denken en van meningsuiting, binnen de grenzen van hoffelijkheid en rekening houdend met ande-
ren. 

Resolutie goedgekeurd in 1924 door de General Council van de Theosophical Society Adyar 

 
Ik weiger aan te nemen dat de mensheid zo tragisch 
gebonden is aan de sterrenloze middernacht van ra-
cisme en oorlog dat het stralende ochtendgloren van 
vrede en broederschap nooit een realiteit kan worden.  
 

Martin Luther King 

 



Als we naar de wereld om ons kijken, is de wereld niet erg  er schijnt niet veel 
begrip te tussen mensen van verschillende  turele en religieuze  me 
toen ik over het nadacht,  allereerst  te was een zin uit het begin van 
het wel bekende  boek  Mens door Huston  Smith. Daar zegt 

 

‘Als historici op onze jaren (1958) terugkijken, herinneren ze die misschien  niet vanwege het 
ontstaan van nucleaire energie, noch vanwege de verspreiding van het communisme, maar 
als de tijd waarin alle mensen op de wereld elkaar voor het eerst serieus moesten gaan ne-
men.’ 

 

De technologische  vooruitgang,  is vaak gezegd, heeft de wereld de ste jaren kleiner ge-
maakt. dig kunnen we in elk land mensen verschillende  in 
de ruimte We hebben allemaal gezien en het feit. Maar de 
woorden van Smith maken ons duidelijk, dat ook Na-
tuurlijk  hopen we dat mensen kaar serieus nemen. is dit nog niet  

van een andere  man schoten me ook te binnen, den uit een voorwoord 
in een boek de historicus Arnold Toynbee, hij zegt:  

 

‘Het wordt duidelijk, dat een hoofdstuk dat een westers begin heeft, een Indiaas einde zal moe-
ten hebben, wil het niet eindigen in de zelfdestructie van het menselijke ras. Op dit extreem ge-
vaarlijke moment in de menselijke geschiedenis, is de enige weg naar verlossing de oude hin-
doeïstische manier. Hier treffen we de houding  en de geest aan  die het mogelijk kan maken 
voor het menselijk ras om samen tot één enkele familie uit te groeien.’  

En later: ‘ Het overleven van het menselijk ras staat op het spel. Toch is zelfs het sterkste en meest 
respectabele functionele motief alleen een bijkomende reden om Ramakrishna’s en Gandhi’s 
en Ashoka’s leringen ter harte te nemen en zich ernaar te gedragen. De primaire reden is dat 
deze leringen juist zijn – en ze zijn juist, omdat ze voortvloeien uit een ware waarneming  van 
een spirituele realiteit.’ 

 

Arnold Toynbee hier aan vedanta-filosofie,  die tegen het van de Tweede 
de dacht trok van heel wat zoals Aldous Huxley, 

Isherwood,  Gerald  Heard  en Afkomstig uit de hogere sociale gen, raakten  ze 
het socialisme dat in Duitsland  en Sovjet Unie verscheen en ze 

overtuigd van het belang van het fisme. naar een basis daarvoor,  
ze de cipes van de vedanta-filosofie. hen was de vedanta-filosofie van 

waarde, omdat die erkende  dat verschillende  spirituele  paden naar hetzelfde  doel. 
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Mededogen - de basis voor Vrede en begrip 

Halldór Haraldsson  

 
Aan de spreker werd gevraagd een korte inleiding te geven over Mededogen, 
de basis van Vrede en begrip. Hij gaf deze inleiding ter gelegenheid van het 
congres van de Europese Federatie en het 100-jarig bestaan van de Finse 
afdeling in juli 2007. 
 
Halldór Haraldsson was toen voorzitter van de 

 

 



Haar brede visie vormde een stevige grondslag zowel vrede als begrip. Deze manier 
van denken  vinden we spiegeld in het eerste doel van Society (TS), dat 

stuk verder ging door zich te richten het vormen van een universele derschap der 
mensheid  zonder scheid naar ras, geloof, sekse, kaste 

We kunnen de woorden van eerste doelstelling op de gewone, ook op een veel diepe-
re manier pen. We behoren  niet alleen en begripvol te zijn ten opzichte men-
sen van welk ras of religie dan maar tevens een relatie met hen aan te 
gaan. Dat psychologische het individu tot gevolg hebben oor hij 
werkelijk vrij wordt van alle van geest en in 

daarvan liefdevol en vriendelijk  

Het ook lerantie  en begrip ten opzichte van dere leden van de afde-
ling van de waartoe we behoren  en die we moeten,  omdat we toevallig ergens wo  

We weten en waarschijnlijk stemt in, dat we allereerst  door eigen voorbeeld 
moeten  tonen wat grip inhoudt.  Zo kan de TS ook eerste zijn in 
leren omgaan met de de  

Degenen  die de geschiedenis van TS kennen,  weten dat er zelfs periodes  waren, 
waarin deze ciale dreigde te deren, dat zich e e n manier van ont-
wikkelde,  zelfs van religieus rische aard. In het begin van de TS 
was het zeker niet de bedoeling om nieuwe sekte te vormen! 
Maar kig hebben we wijze leiders gehad dat hebben weten 
te voorkomen.  is erg boeiend  om geschriften uit begindagen  
van de vereniging te deren. Het motto van de TS ‘Er is reli-
gie hoger dan de waarheid’ was die tijd gewaagd en is het nog 

Het is voor ons aan de ene kant belangrijk om sommige 
van de ten van de leiders te vergeten en 
aan de andere  kant bewust te zijn van wat er nu  we 
naar sommige religies kijken die de vrede 
moeten  we laten zien,  denk dat we 
hun moeten  te begrijpen. Ik dat we allemaal zullen vinden dat waar-
heid in elke religie gevonden worden, maar dat we ons dat ze ook 
mensen van kaar kunnen  

Middels de tweede doelstelling  TS worden we vergelijkende  
pen, filosofie en wetenschap te deren. Niet zozeer afzonderlijk 

maar vooral om ze door beter te begrijpen. spirituele  waarden?  
Zijn ze dicht bij  

Vanuit dit gezichtspunt  zou ik een paar woorden lezen uit een dere brief over deze 
kwestie, ven in 1882 door de Meester  Daar schrijft hij:  

 

‘Onwetendheid deed goden ontstaan en maakte handig gebruik van de gelegenheid. Kijk naar 
India en kijk naar het christendom en de islam, het judaïsme en het fetisjisme. Door priesterlijk 
bedrog werden deze goden als schrikwekkend aan de mens voorgesteld; religie maakt van 
hem de zelfzuchtige dweper, de fanaticus die alle mensen buiten zijn eigen sekte haat zonder 
hem er iets beters of moreel meer hoogstaands  voor terug te geven. Het is het geloof in god en 
goden dat tweederde van de mensen tot slaven maakt van een handvol  die hen bedriegen on-
der de valse pretentie  ze te redden.’   

En 

 

‘Twee duizend jaar lang heeft India gezucht onder het gewicht van het kastenstelsel, brahma-
nen alleen gevoed met het goede der aarde en tegenwoordig snijden volgelingen van Christus 
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en Mohammed elkaar de kelen af uit naam van en 
tot meerdere glorie van hun respectievelijke my-
thes.’ 

 

Dan zegt hij dat menselijke nooit zal 
totdat  ‘het betere deel van de mensheid 

de valse geloven vernietigt  in naam van waarheid, mo-
raal en universele liefdadigheid.’ 

Hij zou in feite de huidige hebben kunnen beschrijven! Dit bijzondere  woorden in 
een brief 1882 en in met motto: ‘geen religie hoger dan de  

Dat brengt ons bij wij het begrijpen, is er geen vrede begrip als er geen 
is. een woord is dat veel  wordt gebruikt, 

ner ik aan woorden die de Dalai niet lang geleden gebruikte:  

 

‘Mededogen maakt dat we het beeld helder krijgen; als emoties ons overspoelen, benevelt dat 
onze waarneming van de werkelijkheid, wat vervolgens de oorzaak is van veel onbegrip, wat 
weer leidt tot gevechten (zelfs oorlogen). ’ 

 

Maar wat is Volgens Oxford American  Dictionairy is ‘Sympathetisch 
en voor het lijden of het ongeluk van  

voor de Indiase tie is dat we kennis, wijsheid en dogen niet van buiten-
af  maar dat die in ieder menselijk bestaan.  Deze visie vinden we in 

en in het De sentie van de bodhisattva  is gen (karuna). Maar hoe rea-
listisch is dat voor ons tegenwoordig  en is voor ieder van ons te Dit is iets waar 
we echt aan moeten  Het is onze dat is er geen relatie tussen men-
sen, geen vrede, geen  

We weten dat er vele paden zijn dat het goed is degene te volgen  meest natuurlijk  
voor ons is. schien is het meest voor mens om eenvoudig 
aan zichzelf te besteden,  meer te zijn van zijn uiterlijke en omgeving en speci-
ale relaties. Als sicus stelt mijn werk me in staat precies te kijken naar wat er soms 
dens ons werk gebeurt.  Om de niek beter te en vooral goed te 

is niet van geest nodig, maar inzicht. Daarbij moeten  we erg tief 
zijn en extreem goed luisteren, totale zowel voor de details als het geheel. 
Ik belangrijker  te laten klinken het is. Het is eenvoudig zo. Als je zo’n 
manier totaal gebeurt er soms iets, gaat er iets in ontwaken, iets wat je niet 

uit kunt gen en dat is volle heid en Als 
dit gebeurt,  is de voorstelling of lering op zijn 

Ook bij het luisteren  naar kunnen we een diepe ervaring van 
heid Op zulke hebben we het gevoel bepaalde  

lijke dimensies aan te raken, die we compassie kunnen noemen.  Het is 
ker geen emotie. Voor degenen  zulke ervaringen  hebben zijn het 
zame en kostbare   

In Krishamurti’s discussies met David Bohm en dr. Schainberg 
compassie in relatie tot lijden. K. zegt dat compassie 

als we ons bewust zijn van en zijn voor het universele lij-
den van mensheid  en niet alleen van het soonlijke lijden. Daarbij is 
nodig  denken  Dan pas, zegt wordt de energie van 

compassie als ware geboren. En 

 

‘Het einde van treurigheid is het geluk van mededogen.’ 
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Het is menselijke formatie. Degenen  die Geheime van H.P. Blavatsky heb-
ben deerd, weten dat, naast ving, het hoofddoel  deze van 
menselijk bewustzijn is. Een verandering  is de nerlijke verandering  
van elk Als we de diepere  betekenis  van ‘het vormen van een kern 

der mensheid’ we zeggen dat een theosoof woordig niet iemand is met 
maar iemand die zich bezig houdt met 

van  

Prof. Raymond  Martin van de versiteit van Maryland, de eerste fessor in de 
wereld een boek schreef over K.’s leringen een serie boeken over filosofen, zijn leringen 
aan het eind van zijn op deze manier samen: Als ieder ons psychologisch niet zo 

waar K. over spreekt,  zullen er dingen gebeuren:   

1.  We zullen lijk conflictueuze  levens lijden;  

2. innerlijke conflicten zullen worden in ons uiterlijke gedrag en 

3.  ons uiterlijke gedrag zal ernstige blemen voor  

Als we aan de andere  kant in zullen zijn om onszelf zullen 
we in met onszelf kunnen leven. Deze monie zal zich in ons lijke 
gedrag en we zullen bij  

We vragen ons waarschijnlijk af we, na die de wereld de mensen om ons 
heen positief den Een goede mij sche 

op deze manier: ‘Als jij glimlacht, gaan andere mensen glimlachen en als andere  men-
sen glimlachen zullen er mijlen en mijlen glimlachen ontstaan.’ (‘When you other people 
smile, and when people smile there will be miles miles of  

 

Theosofia februari 2009 
Vertaling: Alice  
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Kijk eens naar een persoon die jou ergert en gebruik vervolgens de gelegen-

heid om je tegen je eigen woede te verzetten en je mededogen te cultiveren. 

Als de ergernis echter te sterk is - indien je de persoon zo weerzinwekkend 

vindt dat je het niet kunt verdragen om in diens nabijheid te zijn - kan het 

misschien beter zijn dat je op zoek gaat naar de uitgang! 

Dit is het principe: Zolang je boosheid niet al te sterk is, is het beter om situa-

ties of personen die je irriteren en je woede opwekken niet te vermijden. Als 

de confrontatie echter onmogelijk is, werk dan eerst in je eentje en in afzon-

dering aan je woede en aan het ontwikkelen van mededogen. 

Dalai Lama 

De weg tot rust 

Dagelijkse meditatie p185 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telkens wanneer we horen dat er weer, ergens op onze kleine aardbol, een oorlog is uitgebroken, 
geeft dit bij veel mensen een gevoel van woede, een gevoel van teleurstelling. 

De geschiedenis toont ons echter dat er steeds oorlogen zijn geweest. Conflicten die al vele genera-
ties, zelfs eeuwenlang duren en in leven worden gehouden door mensen die zelf geen idee hebben 
over de oorzaak ervan.  

De geschiedenis leert ons ook dat oorlog geen oplossing is om problemen op te lossen.  

Vaak begint een oorlog bij een verschil van mening over een bepaalde situatie. In plaats van met el-
kaar te praten en te zoeken naar een consensus om het probleem op te lossen, blijft men halsstarrig 
vasthouden aan de eigen mening, de eigen visie, waardoor dat meningsverschil gevoed wordt.   

Oorlog is niet wenselijk en hoeft ook niet plaats te vinden wanneer men een verschil van mening 
meteen aanpakt door te praten en respect te tonen voor elkaars visie. Een wereld in oorlog en con-
flict terugbrengen naar een wereld van vrede en liefde is heel wat moeilijker.   

In hoeverre hebben wij mensen – direct of indirect, bewust of onbewust - bijgedragen aan een con-
flict, aan een oorlog? En wat kunnen wij doen om hieraan een einde te stellen? 

De Tijdloze Wijsheid leert ons: gedachten zijn krachten. Dat is heel belangrijk en slechts sporadisch 
staan we daarbij stil: negatieve gedachten voeden negatieve energie, wat wil zeggen dat positieve ge-
dachten positieve energie voeden en het is die positieve energie die het negatieve dient te overwin-
nen.   

Of we vrede oproepen door gebed, het reciteren of zingen van een mantra, meditatie enz. heeft wei-
nig belang.  Ieder van ons maakt voor zichzelf uit wat hem/haar het beste ligt. Belangrijk is dat we 
iets doen en een van de methoden die zeker bruikbaar is, is de ‘individuele meditatie voor de vrede’.  

Deze meditatie die zowel in groep als individueel kan gebeuren is heel sterk en krachtig, en toch een-
voudig te visualiseren.  

Hieronder geven we deze individuele meditatie voor vrede, die ook – met enige verduidelijking over 
de oorsprong ervan - te vinden is op de website van het Internationaal Theosofisch Centrum Naarden 
(www.itc-naarden.org).   

Laten we met z’n allen die broodnodige positieve energie zenden in de wereld en zo ons steentje bij-
dragen aan het bee indigen van oorlogen, conflicten, armoede, leed en ellende. 

 

 

7 

 

Individuele Meditatie  

voor de Vrede 
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INDIVIDUELE VREDESMEDITATIE 

Internationaal Theosofisch Centrum Naarden 
 
 
(Begin met een moment van stilte) 
 

Verbind u, ongeacht tijd en land, mentaal met allen    die ook deze Vredesmeditatie ge-
bruiken. 
 
Visualiseer de planeet Aarde in al haar schoonheid. 
 
Visualiseer de wereld als een levende eenheid, 
Elk continent met zijn unieke plaats en doel in het Grote Plan. 
Focus op: Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika,  

    Europa, Afrika, Oceanië & Antarctica. 
 
In de geest van samenwerking groet ik de planetaire aartsengel, de grote engelen van 
de continenten en de nationale engelen van alle landen ter wereld. 
Kom ons te hulp zodat wij, de menselijke en engelachtige, nauw kunnen samenwerken. 
Omring alle plaatsen met uw liefde, uw mededogen, uw vrede en uw bescherming. 

 
(Blijf hier een tijdje met volle aandacht bij) 
 
In stilte of zeg hardop: 

Moge oorlogen tussen naties tot het verleden behoren. 
 
Moge uw genadevolle krachten en licht het bewustzijn van alle wezens verheffen, 
en een nieuw tijdperk op aarde inluiden van samenwerking, broederschap en vrede. 
 
Er is één leven, één wil en één broederschap van naties. 
 
Moge de Geest van Eenheid en Liefde, die geen grenzen kent, broederschap in de wereld 
tot een levende realiteit maken. 

 
(Sluit met een moment van stilte) 



 
Belgische Theosofische Vereniging vzw 

 
 
 

De Theosofische Vereniging ontvangt regelmatig mooie collecties boeken van 
voormalige theosofen. Met het oog op de Eindejaarsperiode biedt zij deze boeken 
te koop aan, die over het algemeen in zeer goede staat verkeren. 
 
In Brussel bevinden zich een hele collectie 
Franstalige boeken die niet meer in de biblio-
theek kunnen opgenomen worden en die als 
tweedehandsboeken worden aangeboden. 
 
Ze zijn onderverdeeld in 4 thema's: 
 
- Spiritualiteit 
- Gezondheidszorg 
- Geschiedenis 
- Woordenboek/assimil. 
 
De prijzen variëren tussen 0,50 euro en 20 euro, afhankelijk van de titel en de 
staat. 
 
Dit is een mooie gelegenheid om uw bibliotheek te vervolledigen of om als ge-
schenken aan te bieden voor het einde van het jaar.  
 
U bent welkom in het hoofdkwartier van de Theosophical Society, Geuzenplein 8, 
op zaterdagnamiddag van 14.00u tot 15u en van 17.00 tot 18.00 uur. 
 
Verdere informatie is te bekomen via mail: info@ts-belgium.be 
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Theosofische Orde van Dienst 
 

  
 
 
Beste vrienden,  
 
Op een of andere manier is de maand december voor iedereen een speciale 
maand. Op de 31ste van de maand zeggen we het oude jaar vaarwel en verwelko-
men we een heel nieuw jaar, vol hoop op geluk, een goede gezondheid, liefde en 
vrede.  

Hoe we deze overgang van oud naar nieuw ook doorbrengen, heel vaak gaat dit 
gepaard met het geven van een geschenkje aan familie, vrienden, kennissen,... en 
een geschikt geschenkje vinden, is niet steeds eenvoudig. Vaak denken we ook 
aan heel andere dingen dan bv. een mooi boek.  

Er zijn talrijke inspirerende boekjes en enkele daarvan zijn de Agni Yoga-
boekjes, op geïnspireerde wijze geschreven door Helena Roerich. In deze boeken-
reeks wordt een leefwijze beschreven waarin de eenwording 
van lichaam en geest tot stand komt in het gewone dagelijkse 
leven, door onze liefde voor het leven in al zijn facetten.  

De Belgische Theosofische Orde van Dienst (TOS) bezit nog 
een aantal van deze prachtige boekjes, onmisbaar ook in de 
eigen bibliotheek!.  

Voorwaarden: tot het bekomen van de boekjes:  

Mits een gift - eigen bepaling van het bedrag - aan de TOS of 
een ander goed ‘kinderdoel’, zijn de boekjes gratis te verkrij-
gen.  

Alle verdere informatie is te bekomen via mail: 

tos@ts-belgium.be of via GSM +32 473 820 806 Helmut).  
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De Theosofische Vereniging in Europa  

Federatie van Nationale Verenigingen  

Afdeling van de Internationale Theosofische Vereniging 

met Hoofdkantoor in Adyar, Chennai, India. 

De Federation of The Theosophical Societies of Europe (ook The European Federation of The Theo-

sophical Society - EFTS) werd in 1903 in Londen opgericht en bestaat uit nationale en regionale ver-

enigingen in Europa. Het is een coo rdinerend en adviserend, geen wetgevend, orgaan en heeft geen 

winstoogmerk. 

Elke naar behoren opgerichte nationale vereniging of regionale vereniging in Europa kan het lid-

maatschap van de EFTS aanvragen. De officie le taal van de Federatie is Engels, maar andere talen 

mogen worden gebruikt, mits vertaling. 

De twee belangrijkste organen van de Federatie zijn de Raad en het Uitvoerend Comite  van de Raad. 

De Raad leidt de werkzaamheden van de Federatie. Het Uitvoerend Comite  voert de beslissingen van 

de Raad uit en is tevens het adviesorgaan van de Voorzitter. De Voorzitter, die belast is met de prak-

tische leiding en organisatie van de Federatie, vertegenwoordigt de Federatie ook officieel in haar 

betrekkingen met derden. 

De Federatie kan, op voorstel van het Uitvoerend Comite  en in samenwerking met de betrokken nati-
onale verenigingen enz. regionale comite s oprichten op taalkundige of geografische basis. 

Van links naar rechts – zittend: Jenny Baker (Secretaris Generaal van de TV in Engeland en Wales), 
Trân-Thi-Kim-Diêu (uittredend Presidente van de Europese Federatie en momenteel Vice-Presidente 
van de Federatie, Frankrijk), Sabine Van Osta (nieuwe Presidente van de Europese Federatie en SG 
van de TV in België), Antonio Girardi (SG van de TV in Italië). 

Van links naar rechts – staand : Krista Umbjarv (Secretaris van de Europese Federatie, Frankrijk), 
Patrizia M Calvi (Lid van de Executieve, Italië), Adrienne Nagyday (Afgevaardigde Presidentiële Or-
ganisatrice van de TV Hongarije), Gary Kidgell (Secretaris Organisator van de TV van Schotland), 
Janne Vuononvirta (SG van de TV in Finland), Alfonso Bayona (Lid van de Executieve, Spanje), Els 
Rijneker (lid van de Executieve, Nederland). 
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Geduld, geduld, geduld  -  laat dat geen holle klank zijn,  
laat dat u op alle paden beschermen. 
 
Wanneer het erop lijkt dat alle krachten zijn uitgeput, 
is zulk een illusie het gevaarlijkst.  
 
De krachten zijn onuitputtelijk, maar de mensen proberen 
zelf de stroom ervan te onderbreken. 
 
Ook het pad naar Broederschap vereist veel geduld.  
Dezelfde gedachtekracht moet worden toegepast om het  
bewustzijn van de drie werelden te benaderen. 
 

Helena Roerich - Agni Yoga 
Broederschap - 1937  

pag. 38/56 

12 


