
AVI-bijeenkomst in Denemarken 
    Verslag van de driedaagse bijeenkomst  over Auroville en integrale yoga  in Martinus Center, Klint, Denemarken 19-21 augustus 2016 

    door Jannet Klingenberg 
      

  

Op vrijdagmiddag met de lunch werd de bijeenkomst geopend. Er waren 9 deelnemers uit Noorwegen, Zweden (+ Jaya uit Auroville) en Denemarken. Isa en Muna Wagner, Lakshmi, en Friederike, man, kind en kleinkinderen uit Duitsland en Harrie en ik uit Nederland. De deelnemers uit Finland en Rusland hadden op het laatste moment afgezegd, vanwege misverstanden in de mailwisseling met de organisatoren van dit weekend. 
    Kennismaking  
Op vrijdagmiddag hebben alle deelnemers met elkaar kennisgemaakt en is het programma toegelicht en een kleine uitleg gegeven over Johannes Hohlenberg en het kwaliteitenspel. Jaya heeft uitgebreid verteld over Auroville, de situatie in de Internationale zone en de plannen voor het Europese paviljoen. Omdat het Martinus centrum, een internationaal onderwijscentrum voor belangstellenden in de kosmologie van Martinus, direct aan zee ligt en het weer prachtig was, gaf een lange pauze voor het avondprogramma ons de gelegenheid om langs de zee te gaan wandelen en sommigen gingen zelfs zwemmen in het frisse water.  Daarna kon iedereen zich in de onderkomens installeren, veelal in idyllische huisjes en daarna genieten van de  lekkere veganistische avondmaaltijd. Het avondprogramma bestond uit verdere kennismaking en een rondje over de AVI- centra/ liasions en de specifieke taken die men daarin vervulde. Jammer was dat Max, de contactpersoon van Denemarken, niet aanwezig was.     



   Johannes Hohlenberg en het kwaliteitenspel 
 Op zaterdagmorgen gaf Ellen uit Denemarken Chi Kung in de buitenlucht. Na het ontbijt gaf Anusuya Kumar haar lezing over Johannes Hohlenberg. Anusuya Kumar is een onderzoeker en schrijver gevestigd in Kopenhagen. Ze heeft een doctorsgraad in Engelse literatuur van de Universiteit van Pittsburgh in de Verenigde Staten en is momenteel bezig met haar  tweede doctoraat in Indologie aan de Universiteit van Kopenhagen.  Ze werkt aan een boek over Johannes Hohlenberg (1881-1960) en aan de voltooiing van een vertaling van zijn geschriften over integrale Yoga. Dat boek zal in het najaar in het Engels verschijnen. Anusuya heeft onderzocht via dagboeken, brieven en archief van  Hohlenberg, hoe  zijn vroege verbinding met Sri Aurobindo in India en met de Moeder in Frankrijk is geweest aan het begin van de 20e eeuw. Ze vertelde heel geïnspireerd over Johannes Hohlenberg; hij was een Deense filosoof, kunstenaar en mysticus. In Denemarken is hij vooral bekend door zijn bijdragen aan de oprichting van de moderne welvaartsstaat na de  Tweede Wereldoorlog en zijn geschriften over Søren Kierkegaard. Het is een minder bekend feit dat hij beoefenaar was van 'Integrale Yoga' uit de eerste decennia van de 20e eeuw en diep geïnspireerd door Sri Aurobindo en de Moeder. Hij schreef een boek ' Yoga in Its Meaning for Europe' (1916), na zijn ontmoeting met Sri Aurobindo in Pondicherry in 1915. Dit boek  bevat een  diepgaand begrip van Sri Aurobindo 's  vroege leringen en biedt nieuwe perspectieven op onderlinge samenwerking tussen landen in Europa als onderdeel van een universele gemeenschap.  Op zaterdagmiddag heeft iedereen meegedaan aan het kwaliteitenspel onder leiding van Jaya. Jaya is Zweedse en getrouwd met een Nederlander. Vanaf de jaren zeventig woont ze in Auroville. Om geld te verdienen ging ze heel vaak terug naar Zweden, waardoor ze bijna alle mensen kent in Scandinavië  die betrokken zijn bij Auroville. Jaya heeft meegewerkt aan het Unity Paviljoen in Auroville en de Internationale zone. We werden verdeeld in drie groepen en elke groep kreeg vier kwaliteiten zoals de Moeder ze heeft gedefinieerd. Bij elke kwaliteit moesten de deelnemers drie zinnen / opmerkingen / tekening maken m.b.t. de vraag: “Hoe kan mijn land ( Scandinavië) bijdragen aan Human Unity? “ Nadat iedereen 3 post –its had gemaakt bij elke kwaliteit, ging de groep ze bespreken en rubriceren. Daarna was het de bedoeling om de uitkomst in enkele zinnen samen te vatten. Alle groepen hadden als overeenkomst dat de Scandinavische landen bijdragen leveren op het gebied van  de natuur en duurzaamheid, schoonheid (design) en vredesprocessen (Nobelprijs voor de Vrede). Het was heel verhelderend om zo met elkaar bezig te zijn. 

  



Scandinavisch AVI en de internationale zone in Auroville  
Zaterdagavond is er gesproken over de uitkomsten van het kwaliteitenspel en is er een rondje gemaakt waarin iedereen ruimte kreeg om te vertellen wat zijn of haar bijdrage kan zijn om meer activiteiten in deze landen te realiseren. We dachten aan bijvoorbeeld: elk jaar bijeenkomen in het Martinus centrum, actief meedoen aan de internationale vergaderingen, een digitale Scandinavische nieuwsbrief beginnen, meewerken aan een Scandinavisch paviljoen in Auroville. De deelnemers uit Duitsland en Nederland hebben toegezegd om mee te helpen, bijv. door stukken uit hun nieuwsbrieven door te sturen.     Open dag en afsluiting van het weekend  
Op zondagmorgen kon iedereen weer meedoen aan Chi Kung en daarna was de afsluiting van het weekend met een plenaire sessie en  veel bedankjes aan de organisatoren Birthe en Leanna en ook aan het adres van Jaya die enorm veel  energie in het weekend gestoken heeft. Haar bijdragen over de situatie in Auroville, haar inzichten en haar bijdragen in de loop der jaren waren voor iedereen heel inspirerend. Ook werden wij als gasten uit Duitsland en Nederland bedankt voor onze bijdragen en er werden allerlei adressen uitgewisseld en afspraken gemaakt voor mailcontact en bezoeken. De Open dag begon na de afsluiting en er zijn  drie personen gekomen die allen verbonden zijn met het Martinus centrum. Onze  Deense vrienden hebben met alle drie gesproken en voor de rest hebben we naar films gekeken over Auroville in vroeger tijden. Het was heel interessant om de verhalen die Jaya erbij vertelde te horen, ook al wisten de meesten van ons wel hoe het geweest was. Maar voor degenen die nog niet zolang bezig zijn met Auroville was het een mooi beeldverslag vanaf het begin.     
Conclusie  
Harrie en ik vonden het heel leuk om te gast te zijn bij onze Scandinavische vrienden. Het is altijd inspirerend om in internationaal gezelschap te praten over Moeders Droom. We hopen een aantal van hen eind september weer te zien in België bij de bijeenkomst over het Europese paviljoen in Auroville.     

   


