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ONLINE PRESENTATIE 

Vrijdagochtend 25 november vindt de laatste online presentatie van dit jaar plaats. Deze keer wordt
hij gegeven door Martin van Kalmthout en gaat over ‘Het zelf en zelfonderzoek’:

‘Het verwerven van zelfkennis staat centraal in het werk van Krishnamurti. In deze inleiding gaat het 
niet zozeer om de vraag wat hij daar precies onder verstaat, maar eerder om wat wij zelf daarvan 
begrijpen en praktiseren. Ik zal daartoe de nodige vragen formuleren die we in de dialoog-groepen 
verder kunnen bespreken.
Zelfkennis veronderstelt dat we zicht hebben op ons zelf. In mijn inleiding zal ik de verschillende 
denkbeelden over het zelf bespreken en toespitsen op de vraag of wij meer zijn dan onze biologische 
en psychologische programmering, oftewel hoe vrij we eigenlijk zijn.’

De bijeenkomst begint om 10.00 uur en duurt tot ca. 12.00 uur. 
Martin 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 . 
In verband met de planning hierbij graag even aangeven of je wel of niet wilt deelnemen aan de 
aansluitende dialoog. 
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. 

OPEN DEUR IN DEVENTER

Vanaf januari staat de deur van ons Krishnamurti Documentatie en Studie Centrum in de 
Athenaeum Bibliotheek in Deventer elke maand een middag open voor wie er gewoon eens wil 
binnenlopen. Tussen 14.00 en 16.00 uur ben je dan van harte welkom om er even rustig wat te 
zitten of te lezen, en als je dat wilt is er ook gelegenheid voor gesprek of het kijken van een video.

Op dit moment kunnen we er helaas (nog) geen vaste middag in de maand voor inplannen, maar de
precieze dag zal elke maand in ieder geval een week van tevoren op onze website op de agenda 



staan en onder de regionale activiteiten in Deventer via deze link te vinden zijn:  
https://www.krishnamurti.nl/activiteiten/regio .
Je hoeft van tevoren niet te melden dat je komt, maar omdat je de bibliotheek meestal niet zomaar 
binnen kunt lopen, kun je als je voor de ingang staat het beste even bellen naar 06 1676 0407 zodat
ik je kan binnenlaten en de weg kan wijzen.

Het adres is:

Krishnamurti Documentatie en Studie Centrum 
Athenaeum Bibliotheek
Het Klooster 12
7411 NH Deventer

(Onze ruimte daar bevindt zich overigens op de zolderverdieping maar er is geen lift, dus hij is 
helaas niet toegankelijk als je moeite hebt met traplopen.)

Wil je meer informatie of heb je nog vragen? Laat het even weten via een mailtje naar Marianne 
Bellingwout, info@krishnamurti.nl . 


