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KRISHNAMURTI WEEKEND 
VERENIGING LEERPROJECT 

VRIJDAG 20 OKTOBER t/m ZONDAG 22 OKTOBER 2017 
INTERNATIONAAL THEOSOFISCH CENTRUM 

 
“Belangrijk is het om te onderzoeken waarom de geest na zovele miljoenen jaren nog altijd zwaar 
geconditioneerd blijft. Dat is de gevangenis waarin hij leeft. De geest is geconditioneerd door de 
maatschappij met zijn culturen, wetten, religieuze sancties, economische druk enzovoort. De geest is 
tenslotte het resultaat van het verleden en het verleden is de traditie. Hij leeft binnen die traditie, met al de 
daaraan verbonden strijd, oorlogen en kwellingen. We moeten de vraag stellen of hij vrij kan zijn van zijn 
eigen geconditioneerdheid. Sommigen hebben gezegd dat hij altijd geconditioneerd zal moeten blijven en 
nooit vrij zal kunnen zijn en anderen hebben gezegd dat dit vrij zijn van conditionering nooit hier te vinden 
zal zijn, maar alleen in een of andere toekomstige hemel of als sluitstuk van langdurige opoffering en 
discipline in een programma van nog verdergaande aanpassing aan een patroon van zogenaamd religieuze 
praktijken. Zonder vrijheid van conditionering zal de mensheid altijd een gevangene blijven en zal het leven 
een slagveld blijven.” 

- The Whole Movement of Life is Learning, pg. 211 

 
Programma 

Vrijdag 20 okt.  Crystal House (deur open vanaf 14.00 uur) 

15.00 – 16.00 uur welkom | ontvangst met thee/koffie 

16.30 – 17.30  kennismaking | introductie thema ‘VRIJHEID EN MEDITATIE’ 
18.30 – 19.45  avondmaaltijd (eenvoudig doch voedzaam) 
20.30 – 21.30  groepsgesprek 
 

Zaterdag 21 okt. Crystal Hall 

08.00 – 09.30 uur ontbijt buffet 

10.00 – 11.00 K dvd-film: THINKING TOGETHER | SAMEN DENKEN  
12.30 – 13.30 kleine lunch | vrije tijd tot 15.00 uur 
15.00 – 17.30 Besant Hall 

MEDITATIE bijeenkomst (in gesprek met/luisteren naar NECTAR ensemble) 
15.00: Introductie | 15.30: concert deel 1 | pauze in stilte | 16.15: concert deel 2 

18.30 – 19.45  warme maaltijd  

20.30 – 21.30  K dvd-film: ON CONSCIOUSNESS | OVER HET MENSELIJK BEWUSTZIJN 
 

Zondag 22 okt.  Crystal Hall 

08.30 – 09.30 uur ontbijt buffet 

10.00 – 11.00 K dvd-film: FREEDOM | VRIJHEID  
12.30    na de lunch afsluitend groepsgesprek 

❖ 

Accommodatie 
Verblijf in het Crystal House van het ITC, Meentweg 9, 4111 GT Naarden. Douche en toilet op kamer. Handdoeken en 

lakens zijn inbegrepen. Kosten op basis van volledig pension (incl. thee en koffie). 

 1-persoonskamer . . . . . . . . . . . € 175,00 p.p. 

 2-persoonskamer . . . . . . . . . .   € 160,00 p.p. 

Graag bedrag overmaken naar bankrekening met IBAN-code: NL79 INGB 0005 5082 95 | BIC-code INGNL2A 
t.n.v. Vereniging Leerproject te Voorst (Nederland). Na ontvangst van uw betaling, staat u definitief ingeschreven. 

Inschrijving 
 Peter Jonkers | hzz.pj@freeler .nl | 00 31 (0)6 27 45 78 37 

 Martijn van der Wal | martijnhemelum@hotmail.com | 00 31 (0)6 19 40 96 04 
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