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URANTIA•

Aan alle lezers van de Nieuwsbrief in Nederland en Vlaanderen

Beste lezers, hierbij bieden wij u weer een
nieuwsbrief aan, die gericht is op de
activiteiten voor komend voorjaar en komende
zomer. We bereiden ons voor op 21 augustus,
een ontmoeting in april in Parijs, Saskia laat
ons de stand van zaken rond haar presentatie
weten en Aawee brengt ons met zijn
mijmeringen over het thema onwetendheid bij
de bekoring van een onbekende toekomst.
We wensen u veel leesplezier met deze
nieuwsbrief

dillema voor te leggen. Hiermee willen we
tegemoetkomen aan de vraag die bij u leeft.
We zullen vervolgens bij de thema’s die het
meest worden genoemd, geschikte inleiders
zoeken.
Dus als u een vraag, dilemma of onderwerp
graag op 21 augustus besproken zou zien, wilt
u dit dan voor 1 april via info@urantia.nl aan
ons bekend maken? Wij zien u suggesties vol
belangstelling tegemoet.

21 augustus 2008
Dat de tijd snel gaat is zo’n oud cliché, dat het
nog nauwelijks enige informatiewaarde heeft,
maar wel waarheidswaarde en in dit geval
betekent het dat wij ons alweer geplaatst zien
voor de organisatie van de landelijke
bijeenkomst voor lezers van het Urantia Boek
op donderdag 21 augustus 2008. De locatie,
de thema’s en sprekers zijn zaken waar we ons
nu op gaan voorbereiden.
De bijeenkomst zal ook dit jaar weer
plaatsvinden in Amersfoort in het Onze Lieve
Vrouw ter Eem conferentieoord.
Vorig jaar was de eerste bijeenkomst en toen
hebben wij als stichting ook de inhoud van de
bijeenkomst vastgesteld. Dit jaar willen wij dat
graag anders doen en u allen van harte
uitnodigen om uw voorkeur voor een thema of
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De Board van the Urantia Foundation in
Parijs
Zoals u wellicht weet hebben ook verschillende
Europese lezers van het Urantia Boek zitting in
de board van de Urantia Foundation in
Chicago. Zij vertegenwoordigen daar de
belangen van verschillende Europese landen.
Deze board komt 4 maal per jaar

bijeen in Amerika en men heeft besloten dat dit
jaar de april bijeenkomst zal plaatsvinden in
Parijs; deze maal reizen de Amerikanen naar
Europa.
De leden van de board willen ook van de
gelegenheid gebruik maken om meer Europese
lezers van het Urantia Boek te leren kennen.
Hiertoe hebben zij van alle landen waar
foundations of stichtingen actief zijn, de
besturen uitgenodigd voor kennismaking met
diner op 19 april in Parijs.
Wij gaan daar heel graag gebruik van maken
en zullen daar in de volgende nieuwsbrief
verslag van doen. Dit betekent overigens dat
wij zondag 20 april niet in Woerden kunnen
zijn voor de open studiebijeenkomst, deze
bijeenkomst wordt daarom verzet naar zondag
27 april.

Open studiebijeenkomst in Woerden van 20 april gaat naar 27 april !!

Onwetendheid
Onwetendheid is de titel van een boekje van
de Tjechische schrijver Milan Kundera. Een heel
mooi boekje over de waarde van herinneringen
en of herinneringen wel waar kunnen zijn. Het
gaat over een man en een vrouw, die los van
elkaar na ongeveer 30 jaar terugkeren naar
Praag nadat ze in 1968 zelf hadden besloten
te vluchten. Ze ontmoeten elkaar en vervolgens
lopen er twee verhaallijnen door elkaar en los
van elkaar, over de herinneringen van een
ieder. Hierbij speelt de tijd een grote rol. Het is
een dun boekje en ergens laat het mij niet los.
Tijd speelt hierbij zoals gezegd een
belangrijke rol; tijd in de zin van verleden
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(herinnering), het heden en de toekomst. Ik zal
een paar zinnen aanhalen uit het boekje om
een sfeertekening te geven.
Hoofdstuk 39 pagina 97:
“ Hij zat er naast. Met betrekking tot de
toekomst zit iedereen ernaast. Alleen van het
heden kan een mens zeker zijn. Maar is dat
wel waar? Kan hij het heden werkelijk
kennen? Is hij in staat het te beoordelen?
Natuurlijk niet. Want hoe zou iemand die de
toekomst niet kent de betekenis van het
heden kunnen begrijpen? Als we niet weten
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mensens smaak voor het zoete van
onzekerheid, voor de romantiek en
bekoring van het onbepaalde en
onbekende van de toekomst.

naar welke toekomst het heden ons brengt,
hoe zouden we dan kunnen zeggen dat dit
heden goed of slecht is, dat het onze
instemming, ons wantrouwen of onze haat
verdient? ”
Zo’n zin intrigeert mij, laat me niet los. Ergens
klopt deze gedachte wel en toch…. Wat is
werkelijk kennen en waarvan ben ik ontwetend.
Het Urantia Boek schrijft hier ook iets over,
over het belang van onwetendheid. In
verhandeling 39, De heerscharen der
serafijnen, wordt in hoofdstuk 5 De planetaire
helpers pagina 437/438 onder het kopje De
geesten van vertrouwen het volgende gezegd:

Pagina 438 tweede alinea: In de meer
gevorderde tijdperken van een planeet
versterken deze serafijnen ’s mensens
besef van de waarheid, dat onzekerheid
het geheim vormt van tevreden
continuïteit. Zij helpen de sterfelijke
filosofen te beseffen dat wanneer
ONWETENDHEID van wezenlijk belang is
voor het welslagen, het een kolossale
blunder zou zijn indien het schepsel zijn
toekomst zou kennen. Zij versterken ’s

Kortom, onwetendheid is van groot belang, we
moeten niet alles willen weten en ook het
Urantia Boek weet niet alles, laat staan de
lezer; om nog maar niet te praten over wat de
lezer leest en wat hij of zij zich later herinnert.
Ik wens u dus veel onwetendheid toe.

Wat is weten anders,
anders dan het niet weten
als morgen wordt bepaald door het nu
en nu door de herinnering
en de herinnering altijd anders is
dan wat er is geweest.
Dan weten we
dat wat we niet weten
en voelt het heerlijk
om daar onwetend van te zijn
en te blijven.

Aawee

Nieuws:
Presentatie Opklimming naar het Paradijs
Velen van ons hebben telkens met veel plezier
gekeken naar de flash presentatie ‘Opklimming
naar het Paradijs’, die werd ondersteund door
een mooi muziekje. Om nog niet achterhaalde
reden is het muziekje onder deze presentatie
verdwenen. Ook voor de makers van de
presentatie is niet duidelijk hoe dit komt.
Saskia Praamsma Raevouri heeft nu samen met
René Hagenaars hiervan een powerpoint
presentatie gemaakt en er zijn twee varianten
beschikbaar:
• Nederlandstalig zonder muziek:
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•

http://squarecircles.com/ascenttoparadise
/ascent.html (NB downloaden duurt even,
dus geduld)
Engelstalig met muziek:
http://webpages.charter.net/kohara/asce
nttoparadise/ascentenglish.html

Zogauw de Nederlandstalige versie met
muziek weer beschikbaar is, komt er weer een
link vanaf de urantia.nl site.
NOGMAALS:
Open studiebijeenkomst in Woerden van 20
april gaat naar 27 april !!
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