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New Perspectives 
 
Het LaGrace Center, in de persoon van de 
directeur Radhe Pfau, organiseert bijna wekelijks 
Zoom teaching meetings over New Perspectives op 
basis van het gedachtengoed van Sri Aurobindo en 
de Moeder. De serie komt voort uit een 
samenwerking met het Sri Aurobindo Integral Life 
Center Guarat, India en South Carolina USA en de 
Auro University voor Integral & Transformational 
Learning.  
 
De serie New Perspectives bestaat uit vier pilaren: 
de Sociale Ontwikkeling, de Integrale Educatie, 
Kunst en Cultuur en Integraal Leven: 
https://lagracecenter.com/integral-yoga-talks-video/ 
 
De presentator/moderator is Vladimir Yatsenko, 
welbekend in Auroville en mede-oprichter van 
University for Human Unity. Met de serie wil men 
nieuwe perspectieven aanreiken en sprekers vanuit 
verschillende hoeken het podium geven en een 
levendige interactie met de deelnemers 
organiseren. De presentaties van de sprekers zijn 
over het algemeen diepgaand en deskundig en 
vereisen een gerichte concentratie van de 
deelnemers.  
 
Vorig jaar zijn er een aantal teaching-meetings 
geweest over de Sociale Ontwikkeling in de 
Toekomst, over de komst van Nieuwe Muziek en 
over de Lichamelijk Cultuur in het Licht van de 
Moeder. In het kader van de Sociale Ontwikkeling 
sprak bijvoorbeeld Jared Quek Jian Zhi vorig jaar 
over de periode van het mentale subjectivisme, 
zoals beschreven door Sri Aurobindo in de Human 
Cycle, die volgens Zhi in de huidige crises aandient 
en de wereld op een Spiritueel Tijdperk zal 
voorbereiden. Eind januari dit jaar gaf hij zijn 
tweede lezing waarin hij inging op de ‘mythe’ en 
beschaving van Atlantis waarvan de 
wetenschappelijke, artistieke en spirituele 
verworvenheden nu via het mentale subjectivisme 
terug zullen komen. Ik vond het een boeiende 
stellingname die tot reflecteren uitnodigt. Het is 
prettig dat we de opname van zo’n bijeenkomst op 
de website van LaGrace kunnen terugkijken om de 
portee nog eens te laten bezinken: 
https://lagracecenter.com/integral-living/ 
 

 

  

 
 
In 2021 startte New Perspectives met een serie 
over Higher Levels of Consciousness, gebaseerd 
op de pijler Integral Living. De vier thema’s waren 
opstijging (Ascension), daling (Descension), 
innerlijke verdieping (Deepening) en uitbreiding 
(Expansion). Matthijs Cornelissen beet begin 
januari de spits af met opstijgen of opklimmen naar 
hogere niveaus van bewustzijn, Ascension, gevolgd 
door Soumitra Basu over (in)daling van bewustzijn 
(“Superconsciousness has come down into the 
Inconscience from where evolution starts), Alok 
Pandey over Verdieping en eind januari Shraddalu 
over Verruiming of uitbreiding van bewustzijn. Op 
20 februari zal Anada Reddy spreken over “De 
Evolutie van Bewustzijn”. Eind februari, de 27e, 
spreekt Briant Cortright over “Het openen van het 
Hart”.  
 
Voor de mensen in leesgroepen, zoals Savitri, Life 
Divine of de Synthesis of Yoga, of een ieder die 
zich verdiept in het gedachtengoed van Sri 
Aurobindo en de Moeder is het een aanrader om 
eens zo’n teaching Zoom meeting over New 
Perspectives te volgen. Ik heb eens een 
uitnodigingslink doorgestuurd naar een aantal 
mensen in leesgroepen en kreeg enthousiaste 
reacties terug, vandaar dat ik het bestaan van New 
Perspectives bekend wil maken via onze 
nieuwsbrief. 
 
Heb je belangstelling, kijk dan eens op  de website 
van LaGrace Integral Life Center 
https://lagracecenter.com/ voor de agenda van New 
Perspectives onder ‘Upcoming Events’ of stuur een 
email naar secretaris@auroville.nu dan stuur ik een 
uitnodiging door om je te registreren voor de 
volgende bijeenkomst. [Josee Lamers] 
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