T

heosophy
alks

let op veranderde
aanvangstijden

!!

DEN HAAG (woensdag) Aanvang 19:30 Zaal open 19:00
Blavatskyhuis, De Ruijterstraat 74
Informatie: 070 - 346 15 45

4 okt
11 okt
18 okt
25 okt
1
8
15
22

nov
nov
nov
nov

Reïncarnatie: de sleutel voor het levensvraagstuk
Het geboorteproces esoterisch gezien
Karma en herinneringen aan vorige levens
Sterven is geboren worden
Kan het leven uitzichtloos zijn?
Opkomst en ondergang van beschavingen
Wie en wat bepaalt een beschaving?
Hoe regeert wijsheid in een democratie?
Het cyclisch terugkeren van beschavingen
Help nu bouwen aan de beschaving van ons
volgende leven!

29 nov
6 dec
13 dec
20 dec

Een kosmische kijk op het leven
Een kosmische kijk op het leven
Het levensweb van mededogen
Leven binnen leven en verantwoordelijkheid
De geboorte van kosmisch bewustzijn

jan
jan
jan
jan

Symboliek en kunst
Wat is kunst?
Universele symboliek uit de Mysteriescholen
De kracht van kleur, geluid en getal
De spirituele functie van design

10
17
24
31

28 feb

Onze spirituele geschiedenis en toekomst
Evolutie: competitie of samenwerking?
De spirituele geschiedenis van de mens
Designer baby en kunstmatige intelligentie:
onze toekomst?
De toekomst van god, mens en dier

7 mrt
14 mrt
21 mrt
28 mrt

De kracht van mededogen
Twee paden van innerlijke groei
Mystieke ervaringen en beproevingen
De groeifasen naar leraarschap
De kracht van mededogen in ons leven

7 feb
14 feb
21 feb

AMSTERDAM (vrijdag) Aanvang 19:30 Zaal open 19:00

DEN HAAG (VERVOLG)

4 apr
11 apr
18 apr
25 apr

Vele geloven, één religie
Universele lessen voor deze tijd
H.P. Blavatsky en De Geheime Leer
Gautama de Buddha en het mystieke Buddhisme
Krishna en de Bhagavad Gītā
Rumi en de mystieke Islam

Universeel mens en toch jezelf zijn
Van angst naar (zelf)vertrouwen
2 mei Kun je angst overwinnen?
9 mei De polarisatie voorbij: universele broederschap
16 mei Universeel mens en toch jezelf zijn

Symposium 9 september 2017
De zin van het leven - Wijsheid in de praktijk
Voor informatie: zie ommezijde!

T

heosophy
alks

15
13
10
8
5
2
2
30

Centrum De Roos, P.C. Hooftstraat 183
Informatie: 06 24837146 / 06 38985398
sep Reïncarnatie: kan het leven uitzichtloos zijn?
okt Karma en de opkomst en ondergang van beschavingen
nov Een kosmische kijk op het leven
dec De spirituele functie van kunst en design
jan Onze spirituele geschiedenis en toekomst
feb De kracht van mededogen in je leven
mrt Gautama de Buddha en het mystieke Buddhisme
mrt Universeel mens en toch jezelf zijn

ARNHEM (dinsdag) Aanvang 19:30 Zaal open 19:15
19
10
7
12
9
6
6
3

sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr

Rozet, Kortestraat 16
Informatie: 0313 - 42 21 80 / 070 - 346 15 45
Reïncarnatie: kan het leven uitzichtloos zijn?
Karma en de opkomst en ondergang van beschavingen
Een kosmische kijk op het leven
De spirituele functie van kunst en design
Onze spirituele geschiedenis en toekomst
De kracht van mededogen in je leven
Gautama de Buddha en het mystieke Buddhisme
Universeel mens en toch jezelf zijn

EINDHOVEN (zondag) Aanvang 14:00 Zaal open 13:30

English

THE HAGUE (Sunday) Start 14:00 Doors open 13:30
Blavatskyhouse, De Ruijterstraat 74
Information: 070 - 346 15 45
www.blavatskyhouse.org

8 Oct Learning from the embryo
12 Nov Can life be without prospect?
10 Dec Karma and the rise and fall of civilizations
14 Jan A cosmic view of life
11 Feb The spiritual function of art and design
11 Mar Our spiritual history and future
8 Apr How we follow in the footsteps of the Buddha
. Opportunity for Q & A
. Admission is free, donations are welcome
. Did you miss a talk? See our website:
www.blavatskyhouse.org/videos

nieuw adres!!
17
8
5
3
7
4
4
8

sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr

CKE Centrum voor de Kunsten in Eindhoven
Pastoor Petersstraat 180, Informatie: 070 - 346 15 45

Karma en de opkomst en ondergang van beschavingen
Een kosmische kijk op het leven
De spirituele functie van kunst en design
Onze spirituele geschiedenis en toekomst
De kracht van mededogen in je leven
Krishna en de Bhagavad Gītā
Universeel mens en toch jezelf zijn
Reïncarnatie: kan het leven uitzichtloos zijn?

LEIDEN (maandag)

Aanvang 19:30 Zaal open 19:00
Sijthoff Leiden, Doezastraat 1 óók nieuw adres en andere dag!
Informatie: 071 - 531 58 38 / 070 - 346 15 45
18 sep Reïncarnatie: kan het leven uitzichtloos zijn?
16 okt Karma en de opkomst en ondergang van beschavingen
13 nov Een kosmische kijk op het leven
11 dec De spirituele functie van kunst en design
15 jan Onze spirituele geschiedenis en toekomst
12 feb De kracht van mededogen in je leven
12 mrt H.P. Blavatsky en De Geheime Leer
16 apr Universeel mens en toch jezelf zijn

MIDDELBURG (woensdag) Aanvang 19:30

Zaal open 19:00 uur

ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Kousteensedijk 7
Informatie: 0118 - 64 39 08 / 06 27234368
20 sep Karma en de opkomst en ondergang van beschavingen
18 okt Een kosmische kijk op het leven
15 nov De spirituele functie van kunst en design
6 dec Onze spirituele geschiedenis en toekomst
10 jan De kracht van mededogen in je leven
7 feb Krishna en de Bhagavad Gītā
7 mrt Universeel mens en toch jezelf zijn
4 apr Reïncarnatie: kan het leven uitzichtloos zijn?

ROTTERDAM (dinsdag) Aanvang 19:30 Zaal open 19:00
3 okt
31 okt
28 nov
19 dec
23 jan
20 feb
20 mrt
24 apr

Beurs – World Trade Center, Beursplein 37
Informatie: 010 - 466 98 75 / 010 - 501 45 20
Karma en de opkomst en ondergang van beschavingen
Een kosmische kijk op het leven
De spirituele functie van kunst en design
Onze spirituele geschiedenis en toekomst
De kracht van mededogen in je leven
Gautama de Buddha en het mystieke Buddhisme
Universeel mens en toch jezelf zijn
Reïncarnatie: kan het leven uitzichtloos zijn?

UTRECHT (dinsdag) Aanvang 19:30 Zaal open 19:00
26
24
21
12
16
13
13
17

sep
okt
nov
dec
jan
feb
mrt
apr

De Kargadoor, Oudegracht 36
Informatie: 030 - 289 21 79 / 030 - 637 23 23
Karma en de opkomst en ondergang van beschavingen
Een kosmische kijk op het leven
De spirituele functie van kunst en design
Onze spirituele geschiedenis en toekomst
De kracht van mededogen in je leven
Gautama de Buddha en het mystieke Buddhisme
Universeel mens en toch jezelf zijn
Reïncarnatie: kan het leven uitzichtloos zijn?

De lezing bestaat uit 2 blokken van elk 45 minuten met een
korte pauze ertussen. Tijdens én na de lezingen kunnen er
vragen gesteld worden.
De toegang is vrij. Donaties zijn welkom.
Een onderwerp dat in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Leiden,
Middelburg, Rotterdam en Utrecht in een maandelijkse lezing
wordt behandeld, zal in Den Haag in meerdere lezingen worden
uitgediept.
De lezingen in Den Haag zijn live op internet te volgen.
Kijk op onze website: www.stichtingisis.org.

