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Vraagsteller: Hoe kunnen we zonder conflicten tot eenheid komen?
!
Krishnamurti: 

Waarom heb je iets tegen conflicten? Jullie schijnen allemaal te denken 
dat een conflict iets vreselijks is. Op dit moment zijn jullie en ik in conflict 
met elkaar, niet? Ik probeer jullie iets te vertellen en jullie begrijpen het 
niet.  
Er is dus zoiets als wrijving, conflict. En wat is er verkeerd aan wrijving, 
conflict en verontrusting? Moet je niet verontrust worden?  
Eenheid komt niet tot stand als je haar probeert te bereiken door de 
conflicten uit de weg te gaan. Alleen via het conflict en het inzicht in het 
conflict kom je tot eenheid.

Tot eenheid komen is een van de moeilijkste dingen, want het betekent dat 
heel je wezen volledig één is, bij alles wat je doet, bij alles wat je zegt, bij 
alles wat je denkt. Je kunt niet tot eenheid komen als je geen inzicht hebt 
in je relaties; in je relatie tot de samenleving, in je relatie tot de armen, tot 
de dorpsbewoner, de bedelaar, de miljonair …

Om inzicht te krijgen in je relaties moet je ermee worstelen, je moet er 
vraagtekens bij plaatsen en niet domweg de traditionele waarden 
accepteren, zoals die zijn ingesteld door je ouders, door de priesters, de 
religie en het economisch systeem van de maatschappij om je heen. 
Daarom is het van essentieel belang dat je in opstand bent, anders zul je 
nooit tot eenheid komen. !

Uit het boek; ‘Denk daar eens over na’ –‘Think on these Things’

Beste geïnteresseerde in het werk van Krishnamurti, !
In dit blaadje vind je nieuws en praktische informatie in verband met de 
Nederlandstalige Krishnamurti-activiteiten in België, nl. in Gent, Brugge en 
Hove (Antwerpen).
!
Geïnteresseerden kunnen voor informatie omtrent deze activiteiten ook 
terecht op de Belgische Krishnamurti website. 

http://www.krishnamurti.be 

Deze site bevat, naast de activiteiten in het Nederlandstalige landsgedeelte, 
ook die in het Franstalige landsgedeelte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de vrijwilligers van de  
Trefpunten (zie pagina 8)
!
Een groot aantal video’s en audio-tapes zijn online te bekijken en te 
beluisteren op volgende site met Engelstalige of anderstalige (waaronder 
Dutch) ondertiteling: 

http://www.jkrishnamurti.org/krishnamurti-teachings/video.php 
!
Op volgende sites kan je zien welke dvd’s al Nederlandstalig ondertiteld zijn:

http://www.krishnamurti.nl/verhuur/dvd 

http://www.krishnamurtibookstore.com/category-s/2.htm   (zie waar ‘Dutch’ 
bijstaat als ondertiteling)
!
Wie dvd’s wil aankopen, wendt zich best rechtstreeks tot: 

http://www.kfoundation.org.uk/acatalog/DVDs.html 
!
Ook op de Nederlandse site vindt u alle Nederlandstalige activiteiten terug. 
Eénmaal per jaar wordt er vanuit de Stichting Nederland een meerdaagse 
Nederlandstalige activiteit georganiseerd in het Study Centre in Brockwood.  

http://www.krishnamurti.nl 
!
Nog in Nederland bestaat de ‘Vereniging Leerproject’ die Nederlandstalige 
weekends en een jaarlijkse Zomerweek organiseert: 

http://www.krishnamurtileerproject.nl
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Wij bezitten nog een groot aantal video- en audiocassettes (Engelstalig).  

Je kan die gratis via mail of telefoon bekomen. 


(coördinaten: zie K-Trefpunten, blz 8)
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K-Trefpunt Brugge !
Afspreken voor een wandeling, een dialoog rond een bepaalde vraag, het 
bestuderen van een stukje tekst, een boek, cd, dvd of gestreamd filmpje van 
Krishnamurti is mogelijk. Steeds bereid tot een nieuw onderzoek en in vraag 
stellen.
!
Joost De Wulf

gsm: 0486 27 88 09 

e-mail: joost.de.wulf@protonmail.com
!
K-Trefpunt Hove, Wilrijk, Hofstade !
Bibliotheek:  
Zowel in Wilrijk als in Hofstade (volledige bibliotheek) is het mogelijk boeken 
en dvd’s te ontlenen na telefonische afspraak.
!
Wilrijk: Jef De Smet, gsm 0493 68 88 34   

e-mail: jefdesmet.be@gmail.com

Hofstade: via Lieve Leemans, gsm: 0472 34 83 93 

e-mail: krishnamurti.be@gmail.com
!
Bijeenkomsten met videovertoning:  
Van september 2017 tot en met mei 2018 elke derde of vierde zondag-
namiddag van de maand.
!
Plaats: 

Hove: Sterrenregen 2 appartement 6 – 2540 Hove
!
Trein: trein Antwerpen/Brussel met stoptrein Antwerpen tot Mechelen (halte in 
Hove). 

Bus: vanaf Berchem station: Nummer 91 (Kontich-Waarloos) of 92 (Berchem-
Mortsel-Kontich station) beiden 'halte Sterrenregen’.
!
Kan je minstens één dag vooraf laten weten of je komt?
!
Neem gerust contact op via mail: krishnamurti.be@gmail.com 

of via telefoon: 0472 34 83 93 (Lieve Leemans).
!
Data: 

2017: 24 september – 22 oktober – 26 november– 17 december 

2018: 28 januari – 25 februari – 25 maart – 29 april – 27 mei
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Activiteiten Trefpunten !
Ik weet niet of je ooit onderzocht hebt, hoe je moet luisteren, het doet er niet 
toe naar wat, of het nu naar een vogel is, naar de wind in de bladeren, naar 
de kolkende waters. Of ook hoe je luistert naar een dialoog die je met jezelf 
voert, naar de conversatie die je in allerlei soorten onderlinge relaties met je 

vertrouwde vrienden, je vrouw of echtgenoot hebt.  
Wanneer we proberen te luisteren, dan ontdekken we hoe buitengewoon 

moeilijk dat is, omdat we steeds onze meningen en ideeën projecteren, onze 
vooroordelen, onze achtergrond, onze neigingen, onze opwellingen; als die 

overheersen, dan luisteren we nauwelijks naar wat er gezegd wordt.  
In die toestand heeft luisteren geen enkele waarde.  

Iemand kan enkel luisteren en bijgevolg leren, in een staat van aandacht, in 
een toestand van stilte waarbij de hele achtergrond afwezig is, stil is;  

dan, zo lijkt het mij, wordt communicatie mogelijk. !
Uit een toespraak te Saanen, 9 juli 1967.


K-Trefpunt Gent !
Bibliotheek: 

Mogelijkheid tot het ontlenen van boeken (Nederlands en Engels) en dvd’s 
na telefonische afspraak. De ontleningen zijn gratis, behalve voor nieuwe 
geïnteresseerden.
!
Bijeenkomsten:  
Deze zullen vanaf november doorgaan in het Convent 47 van het Begijnhof 
in 9040-Sint-Amandsberg, gelegen in een zijstraat van de Antwerpse-
steenweg, op 10 minuutjes loopafstand van het Gentse Dampoortstation, – 
en wel iedere tweede zondag van de maand van 10.30u tot 13u.
!
Data:

2017: 10 september – 8 oktober – 12 november – 10 of 17 december 
(gelieve u te informeren)

2018: 14 januari – 11 februari – 11 maart – 8 april – 13 mei - 10 juni
!
Wij komen bijeen als vrienden en samen hebben we gesprekken in de geest

van de Teachings over vragen vanuit het actuele dagelijkse leven.
!
Vicky Lesage, Werkhuizenstraat 7, 9050 Gent (Gentbrugge)

tel: 09 223 70 67, gsm: 0479 21 03 46

e-mail: vicky.lesage@skynet.be
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Verloop van de activiteit;

Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 13.30u.

Om 14.00u start de vertoning van de dvd. Deze duurt ongeveer een uur.

Daarna is er mogelijkheid met elkaar in gesprek te gaan en dieper in te gaan 
op de vragen die op dat moment leven naar aanleiding van de inhoud van 
de dvd. Dit tot 18.00u. Een vrije bijdrage voor de onkosten is welkom.
!
Inhoud:

‘Een totaal andere manier van leven’ (‘A wholly different way of living’)

Krishnamurti in gesprek met professor Anderson, destijds hoogleraar 
Godsdienstwetenschappen aan de universiteit van San Diego.

De gesprekken vonden plaats in San Diego in het jaar 1974.
!
De hele reeks is Nederlandstalig ondertiteld.
!
Alle conversaties vertrekken vanuit een vraagstelling. 

De aanwezigen kiezen die namiddag uit de reeks een thema zoals o.a.:
!
❏ Is er vrijheid in kennis?

❏ Welke plaats heeft kennis in onze relaties?

❏ Wat betekent het ‘ernstig’ te zijn?

❏ Een verantwoordelijk menselijk wezen, wat is dat?

❏ Wat is de plaats van ‘orde’ in vrijheid?

❏ Kan de menselijke geest vrij zijn van angst?

❏ Wat is plezier en wat is verlangen?

❏ Welke relatie is er tussen plezier en vreugde?

❏ Wat is schoonheid?

❏  …
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Krishnamurti Brockwood Park School

Vraagsteller: 

Waarom vinden we het belangrijk vragen te stellen? !
Krishnamurti :

Heel eenvoudig : omdat we nieuwsgierig zijn.  
Wil jij niet weten hoe je moet voetballen, hoe je moet cricketen of een 
vlieger moet oplaten?  
Op het moment dat je ophoudt vragen te stellen ben je al dood – dat 
is wat over het algemeen de oudere mensen is overkomen. Zij zijn 
ermee opgehouden alles te onderzoeken, omdat hun geest overladen 
is met informatie, met wat andere mensen hebben gezegd. Ze hebben 
dat geaccepteerd en ze zijn aan de traditie gebonden.  
Zolang je vragen stelt, breek je daar doorheen, maar zodra je begint te 
accepteren, ben je psychologisch gezien dood.  
Accepteer dus je leven lang nooit iets, maar ga op onderzoek uit, 
probeer achter de feiten te komen.  
Dan zul je ontdekken dat je geest echt iets heel bijzonders is, hij stelt 
zich niets tot doel en voor een dergelijke geest bestaat er geen dood. !

Uit het boek; ‘Denk daar eens over na’ –‘Think on these Things’



Ontlenen mogelijk in Brugge, Gent, Wilrijk:

• Boeken: 	 	 0,50 € per maand	 	 max. 3 maand

• Video’s en dvd’s: 	 1,50 € per maand	 	 max. 1 maand

Ontlenen van boeken, dvd’s en video’s

K-trefpunten voor Nederlandstaligen !
• Brugge:

Joost De Wulf		 gsm 0032-(0)486 27 88 09  

	 	 	 e-mail: joost.de.wulf@protonmail.com

• Gent:

Vicky Lesage	 	 tel: 0032-(0)9 223 70 67  

	 	 	 e-mail: vicky.lesage@skynet.be

• Hove en Wilrijk (Antwerpen): 

Lieve Leemans	 gsm: 0032-(0)472 34 83 93

	 	 	 e-mail: krishnamurti.be@gmail.com
!
K-trefpunt voor Franstaligen !
• Sterrebeek, Normandylaan 9:

Mina Aloupi	 	 tel: 0032-(0)2 782 05 88  

	 	 	 e-mail: krishnamurti.belgique@gmail.com

	 	 	 of mina.aloupi@gmail.com 

activiteiten en meer info: zie website: http://www.krishnamurti.be

	 J. Krishnamurti   Info Vlaanderen 2017-2018  blz 8                                                                                                                                  

Zelfinzicht is niet een resultaat of een hoogtepunt. Het is jezelf zien, van 
ogenblik tot ogenblik, in de spiegel van je relaties,  

je relaties tot bezittingen, tot dingen, tot mensen, tot ideeën.  
Uit: ‘Waar zijn we naar op zoek?
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We geven dit papieren infoblaadje éénmaal per werkingsjaar uit. 

Je kunt het gratis krijgen. 


Voor ons is het echter niet gratis (aanmaak, drukwerk, portkosten). 

Het naar ons doorsturen van je e-mailadres betekent 


daarom een grote besparing. Je krijgt de info dan via e-mail 
toegezonden aan het begin van het nieuwe werkingsjaar (met een 

herinneringsversie extra in december).
!
Alle giften in verband met deze kosten en voor de aankoop van boeken 

en dvd’s, zijn dan ook zeer welkom op de rekening:

 IBAN  BE56 9731 3755 1488 


BIC  ARSPEBE22

van het ‘Nederlandstalig Comité Krishnamurti België’.
!

Alvast bedankt!
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