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Krishnamurti avonden | Utrecht ~ 2e helft 2019 
 

De Krishnamurti avonden vinden plaats op de 1e donderdag van de maand. De bijeenkomst 

begint met een dvd-film van een van Krishnamurti’s talks. De films zijn in het Nederlands 

ondertiteld. De tekst is desgewenst op papier beschikbaar. Na afloop is er gelegenheid voor 

een nagesprek door de deelnemers. 

In verband met de beschikbare ruimte stellen we het op prijs indien je van tevoren laat weten 

dat je komt.  

Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven 

Info: hzz.pj@freeler.nl | 06 27 45 78 37 | b.g.g. 030 – 232 16 56 

Tijd: 20.00 – 22:15 uur (deur open vanaf 19:30 uur) 

Entree: vrijwillige bijdrage 

Locatie: Westerkade 5 bis, 3511 HA  Utrecht (vlakbij Ledig Erf) 

Donderdag 

avond 
IKB-programma  |  Sept. – Dec. 2019 

5 sept. 

 

The Action with no Past or Future 

Handeling die geen verleden of toekomst kent 
 

3 okt. 

 

Fear Destroys Love 

Angst vernietigt Liefde 

 

7 nov. 

 

What is Creation, The Origin, the Beginning? 

Wat is Schepping, de Oorsprong, het Begin? 

 

5 dec. 

 

Life is Sacred 

Het Leven is Heilig 

 
 

2 jan. 

 

2020 
Wordt vervolgd. Programma nog vast te stellen. 

 

6 febr. 

 

 

. . 

… 
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Utrecht | 2e helft 2019 | Krishnamurti middagen 

 

Elke 3e zondag van de maand is er ’s middags een gespreksbijeenkomst rondom het werk 

van Krishnamurti. De bijeenkomst begint met een dvd-film van een van Krishnamurti’s 

toespraken (of Q&A sessies). De films zijn in het Nederlands of in het Engels ondertiteld. 

Desgewenst is de tekst op papier beschikbaar. Na afloop is er gelegenheid voor een 

nagesprek door de deelnemers. 

In verband met de beschikbare ruimte stellen we het op prijs indien je van tevoren laat weten 

dat je komt. 

Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven 

Info: hzz.pj@freeler.nl | 06 27 45 78 37 | b.g.g. 030 – 232 16 56  

Tijd: 13.30 – 16.30 uur (deur open vanaf 13.00 uur) 

Entree: vrijwillige bijdrage 

Locatie: Westerkade 5 bis, 3511 HA  Utrecht (vlakbij Ledig Erf) 

Zondag 

middag 
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 ‘Ending All Fear’   

15 sept. 

 

How does one learn about oneself? 

Hoe leert men over zichzelf? 

 

20 okt. 

 

Can the human mind be completely free of fear? 

Kan de menselijke geest geheel vrij zijn van angst? 

 

17 nov. 

 

Understanding meditation requires order 

Het begrijpen van meditatie vereist orde 

 

15 dec. 

 

What is meditation? 

Wat is meditatie? 

  

19 jan. 
2020 

Wordt vervolgd. Programma nog vast te stellen. 

16 febr. “ 
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