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ONLINE PRESENTATIES
In 2021 heeft de SKN drie keer een online presentatie met dialooggesprekken
georganiseerd, deze werden zeer goed gewaardeerd. Het ging over: dialoog, waarheid en
meditatie. Voor 2022 willen we weer drie presentaties aanbieden. Daarvoor hebben zich
een aantal mensen bereid verklaard. De presentaties gebeuren uiteraard op persoonlijke
titel. Op het programma staat wederom het thema ‘dialoog’, gevolgd door ‘het toenemend
geweld’ (Bert de Vos) en tenslotte ‘het zelf en zelfonderzoek’ (Martin van Kalmthout).
Op vrijdag 11 maart zal Simon Dermijn de presentatie verzorgen met als titel: Dialoog:
doel, middel of kans?
“(…) Feitelijk zitten we hier te praten
als twee vrienden, die op een mooie dag
op een bank in het park zitten te praten
over het leven. (…)”

J.Krishnamurti

De bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 11 maart van 10.00 – ca 12.00 uur. Simon zal
een presentatie geven van ongeveer een half uur tot drie kwartier, waarna er gelegenheid is
tot dialoog in groepjes van maximaal 4 personen.
Als je wilt deelnemen kun je je aanmelden bij het secretariaat van de SKN door een mail te
sturen naar info@krishnamurti.nl. Hierbij graag even aangeven of je wel of niet wilt
deelnemen aan de aansluitende dialoog in verband met de planning.
Het maximum aantal deelnemers voor deze ochtend is 30.
Na aanmelding krijg je een aantal dagen van tevoren een link toegestuurd voor deze ZOOM
bijeenkomst.

agenda

Facebook SKN

Website SKN

YouTube Video

Colofon
De Nieuwsbrief (digitaal) wordt op verzoek periodiek (gratis) aan belangstellenden
toegezonden.
Wanneer u tevens ons blad In Feite wilt ontvangen, gelieve uw adresgegevens aan ons
door te geven. Voor alleen de Nieuwsbrief is uw emailadres voldoende.
Tip: In de digitale Nieuwsbrief kunt u doorlinken!
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