
Symposium 12 september 2021
Bouw mee aan de mentaliteit van de toekomst
7 bronnen van Wijsheid & 7 karakter-transformaties
Het programma wordt nog bekendgemaakt op onze website

De zin van het leven
Evolutie in het licht van reïncarnatie en karma
02 feb Wanneer is onze evolutie begonnen?
09 feb Zelf sturen van je evolutie!
16 feb Wat is helpen? Hoe helpen we anderen écht?
23 feb Zinvolle educatie, waardig samenleven,

helende rechtspraak

Spirituele wegwijzers
02 mrt De Stille Wachter
09 mrt Meesters van Wijsheid en Mededogen

en hun leerlingen
16 mrt Beproevingen op het Pad naar Meesterschap
23 mrt Verborgen Wijsheid van de Noorse mythologie

in de Edda’s

Inwijding en het Egyptische dodenboek
30 mrt Inwijding en het Egyptische dodenboek
06 apr De Inwijding van de Grote Geboorte: het wegen

van het hart
13 apr De Inwijdingen van de Grote Beproeving en de

Grote Verzaking: de reis door Amenti
20 apr De Inwijding van de Grote Overgang: Osiris worden

Theosofische mythbusters
27 apr De kracht van zachtheid en de zwakte van hardheid
04 mei Voorbij het hokjesdenken: ontdekken wie je écht bent
11 mei Waarom slim nog niet wijs is
18 mei Kunnen we leven zonder bezit?

Nederlandse lezingen, online te volgen via YouTube
woensdagavonden 19:30

De logica van de Theosofia
15 sep Van axioma naar Waarheid
22 sep 7 Kosmische wetten en 7 beginselen in alles

Hermetisch axioma: zo boven, zo beneden
29 sep De eeuwige pelgrim

Tijdloze wijsheid als hulp voor jongeren
06 okt Mentale weerbaarheid: hoezo depressie?
13 okt Het nut van onderling contact: hoezo eenzaamheid?
20 okt Het nut van leren, van je leraar en je ouders
27 okt Ontdek je unieke taak in het leven

Zorg gezien vanuit reïncarnatie en karma
03 nov Natuurlijk oud worden, sterven en weer

geboren worden
10 nov Karma en omgaan met ziekte
17 nov Ons mentaal immuunsysteem
24 nov Onze zorgtaak voor de levende planeet

De kosmische Levensboom
01 dec Leven binnen Leven
08 dec De hartenklop van de levende Zon
15 dec Waarom leven we hier en nu?
22 dec Kosmische medewerkers

Het geweten: een cosmische blik op een
vergeten deel van onszelf
05 jan Het geweten: ongrijpbare abstractie of

herkenbare concretie?
12 jan De magische kracht om je geweten te volgen
19 jan Het ‘doden van de vijand’ in oude mysterieverhalen
26 jan Kun je leven zonder te doden? Een gewetensvraag! www.blavatskyhouse.org


