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 Wat een prachtige zonovergoten dag, die 15e augustus dit jaar, in de Millinger Theetuin. We zaten met zijn vijftienen onder een boom, met bloeiende en geurende bloemen, fladderende vlinders en hadden een uitgebreid voorstelrondje. Regine vertelde over een nieuw onderwijsproject dat zij heeft opgezet waar kinderen in de geest van de Moeder op eigen wijze en in eigen tempo leren wat zij willen leren. Wim vertelde iets over de grondbeginselen van Integraal Onderwijs. Jan Pieter meldde met enige trots dat hij klaar is met het vertalen van de Synthese van de Yoga en het boek binnenkort gaat drukken, te beginnen met een enkel exemplaar voor zichzelf. Jannet en Harrie vertelden eind van de week naar de AVI bijeenkomst in Denemarken te gaan. 
 Na het rondje genoten we van de Darshan die Wim van Megen voorlas uit de Nieuwsbrief: "He has come to bid the earth to prepare for its luminous future". Dat klonk veelbelovend en we wisselden onze gedachten uit, in het Nederlands en het Engels. Meenaksi, dichteres en vrouw van Toine van Megen, beiden Aurovilianen, las de tekst voor die Aurobindo op 15 augustus 1923 geschreven had.  

 Het ging erover dat als we ons open stellen en blokkades verwijderen het Supramentale in al zijn zuiverheid in ons kan werken en binnenkomt in ons leven. "Als ieder van jullie daarvan maar een klein beetje heeft ervaren, ik kan elke hoeveelheid geven die jullie kunnen opnemen, dan is het doel van de 15e gediend", eindigt Sri Aurobindo de darshan toen.  We gingen mediteren, diepgaand naar mijn gevoel. In een enkele seconden zag ik een gouden cirkel boven onze kring. De meditatie ging over in een samenspraak over de toekomst, de jongeren en de rol van Auroville in de wereld. Nan eindigde met iedereen te feliciteren met Aurobindo's verjaardag! Meenaksi zei later en passant dat zij ‘touched’ was en Toine vond dat er enige kostbare momenten waren geweest; dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Met dank aan Sri Aurobindo hebben we misschien het doel van de 15e gediend zoals hij het bedoelde.  
   

   


