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Krishnamurti Bijeenkomst 2021 
 

 
 

Van donderdag 30 sept. t/m zondag 3 okt. 2021 vindt er in het LOTUS HOUSE van het ITC in 

Naarden een Krishnamurti bijeenkomst plaats. De organisatie hiervan is in handen van een 

aantal leden van Vereniging Leerproject. Als u belangstelling heeft voor deze bijeenkomst, dan 

bent u hierbij van harte uitgenodigd om deel te nemen. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Donderdag 30 sept.  

14.00 – 15.00   aankomst deelnemers 

15.00 – 16.00   informele ontvangst met thee/koek 

18.00 – 19.00   warme maaltijd  

20.00 uur          Krishnamurti: Opening talk 

 

Vrijdag 1 okt. 

10.00 uur          Krishnamurti: Question & Answer session  

16.00 – 17.00   Vraag & antwoord sessie 

20.00 uur          Krishnamurti talk 

 

Zaterdag 2 okt. 

10.00 uur          Krishnamurti talk 3 

16.00 – 17.30   Vraag & antwoord sessie 

 

Zondag 3 okt. 

10.00 uur          Krishnamurti talk 4 

12.30                Vertrek deelnemers (na de lunch) 

 

Tijdens de bijeenkomst maken we gebruik van videofilms van Krishnamurti toespraken. De 

films zijn alle in het Engels ondertiteld. Wilt u bij de aanmelding aangeven indien u een 

Nederlandse vertaling op schrift wenst? De ‘fine-tuning’ van het programma met betrekking 

tot de maaltijden zal in overleg met de deelnemers van de bijeenkomst plaatsvinden. 

 

Locatie 

International Theosophical Centre | Lotus House 

Ingang: 

Meentweg 9 

1411 GR  Naarden  

 

Bijdrage kosten deelname | eenpersoonskamer met douche/toilet; 

maaltijden (vegetarisch) inbegrepen 

€ 185,00 per persoon. 

De aanmelding is definitief na ontvangst van de deelnamebijdrage op de bankrekening van 

Vereniging Leerproject: 

- IBAN code: NL79 INGB 0005 5082 95 

- BIC code: INGBNL2A 
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Met belangstelling zien we uit naar dit verlengde Leerproject weekend. Het nieuwe, sfeervolle 

Lotus House op het terrein van het ITC is voor de eerste keer onze plaats van samenkomst. 

We zien er dan ook naar uit om in dit stiltegebied met elkaar samen te leven en te werken.  

 

Overigens dienen we nog steeds rekening te houden met de COVID-19 pandemie. Vandaar 

dat we eenieder vragen tijdens de bijeenkomst de dan geldende basismaatregelen van de 

Overheid zoveel mogelijk in acht te nemen. 

 

Mochten er naar aanleiding van deze brief vragen en/of opmerkingen zijn, neem dan contact 

met ons op. 

 

Met een vriendelijke groet, 

namens Vereniging Leerproject, 

Jacomijn Werkman, Martijn van der Wal en Peter Jonkers 

 

Contact-adres: 

• Tel. 00 31 (0)30 229 07 41 b.g.g. | 06 – 27 45 78 37 

• E-mail: hzz.pj@xs4all.nl  

 

 

 

Citaat J. Krishnamurti 

 

“We are going to investigate together why human beings throughout the 

world are so eagerly, so subtly, in a very, very refined way if they are not 

brutish, if they are not callous, if they are not indifferent, in very, very 

subtle ways, they are concerned with their centre. And that centre, with its 

enormous energy, either brings about a catastrophe, or there is a possibility 

of breaking down these narrow walls which we have built artificially 

around ourselves - they may be broken down and therefore the release of 

tremendous energy. 

So that is what we are talking about: whether it is possible for human 

beings wherever they are, socially, economically, in the various forms, 

whether it is possible to break down the narrow walls which man, you, 

human beings throughout the world, have built round themselves. And 

whether it is possible without any effort, not intellectually, not 

theoretically, hypothetically, but actually in our daily life, whether it is 

possible to break down this self-centred concern with his conditioning, can 

it ever be broken down, and therefore releasing an extraordinary quality of 

energy. And that energy is needed when there are no walls at all, is needed 

for meditation, for the enquiry into what is truth, for the ending of sorrow 

and discovering what is compassion, love.” 
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"Samen gaan we onderzoeken waarom de mens over de hele wereld zich 

zo graag, zo subtiel, op een zeer, zeer verfijnde manier - als hij niet al 

wreed is, al hardvochtig is of al onverschillig is – zich op een uiterst 

subtiele manier bezighoudt met zijn centrum (ego). 

En dat centrum - met zijn enorme energie - brengt ofwel een ramp 

teweeg, of er is een mogelijkheid om deze beklemmende muren die we 

kunstmatig rondom onszelf hebben gebouwd, af te breken. Ze kunnen 

worden afgebroken waardoor geweldig veel energie vrijkomt. 

Dus, dit is waar we het over hebben: of het voor de mens mogelijk is, waar 

hij zich ook bevindt, sociaal, economisch, in de verschillende vormen, of 

het mogelijk is om die muren af te breken. Muren die de mens, u, de mens 

over de hele wereld, om zichzelf heen heeft gebouwd. En, of het mogelijk 

is zonder enige inspanning, niet intellectueel, niet theoretisch, 

hypothetisch, maar feitelijk, in ons dagelijks leven, of het mogelijk is om 

deze egocentrische instelling, met zijn conditionering, af te breken. Kan 

die ooit worden afgebroken, en daardoor een buitengewone kwaliteit van 

energie vrijmaken. En die energie - wanneer er helemaal geen muren zijn 

- is nodig voor meditatie, voor het onderzoek naar wat waarheid is, voor 

het beëindigen van lijden en het ontdekken van wat mededogen, liefde is." 

 
 

 


