
   
 

Dr.Chittaranjan Satapathy 

podpredsednik mednarodnega Teozofskega 
društva 
 

 

Dr.Chittaranjan Satapathy je v Adyarju 

opravljal različne službe. Junija 2014 je bil 

izvoljen za mednarodnega podpredsednika 
Teozofskega društva, pred tem je delal kot 

njegov mednarodni tajnik in kot direktor  

Adyarske knjižnice in raziskovalnega centra, bil 

pa je tudi predsedujoči v odboru za vodenje 

adyarske posesti ter tajnik Olcottovega društva 
za izobraževanje.  

 

Povezujejo ga z mnogimi izboljšavami v Adyarju, 

z odprtjem novega centra za obiskovalce, s 

izboljšanjem Olcottove šole na višjo stopnjo in z 

gradnjo novega strokovnega izobraževalnega 
centra. 

 

Dr.Chittaranjan Satapathy ima doktorat iz 

ekonomije in podiplomsko izobrazbo iz fizike, 

socialnega dela (socialno skrbstvo) in financ. 
Nekoč je bil višji javni uslužbenec in član 

Narodnega sodišča za davke v Indiji. Izdal je 

mnogo knjig in raziskovalnih nalog na temo 

mednarodne trgovine in zastopal Indijo na WTO 

pogajanjih. 

 

Predaval je po Indiji in drugod po svetu, njegovi 

članki pa so bili objavljeni v mnogih teozofskih 

revijah.                      

 

Petek, 10. 06. 2016 

 

16.00 - 17.45     prihod in prijava 

 

 

    18.00 -  19.00     otvoritveni nagovor 

                           predsednice Brede Žagar 

  

     Predavanje: 

                         Kjer Teozofija sreča  

                         Krishnamurtija            

                         Dr.Chittaranjan Satapathy   

 

 

19.00 – 20.00     večerja 

 
 

20.00                ogled DVD-ja 

                         J.Krishnamurti: 

  Kakšne možgane              

potrebujemo za meditacijo 
   

 

.                                                                                                                          

Femmie Liezenga 

Gospa Femmie Liezenga je dolgoletna članica 

Teozofskega društva na Nizozemskem in 
predsednica lože v Naardnu. Nekaj let je delala 

kot osnovnošolska učiteljica. Od leta 1993 živi 

in dela v ITC Naarden na Nizozemskem. 

Predavala je doma in v tujini. Prav tako je imela 

govor leta 2013 na konvenciji v Adyarju, Indija. 

 

Sobota, 11.06. 2016 
 

8.30 –  9.00      meditacija 

9.00 –  9.25 zajtrk 

9.30 – 10.30   Predavanje: 

                       Teozofija in altruizem 

                       Dr.Chittaranjan Satapathy   

                             

10.30 – 10.45   odmor 

10.45 – 11.45   Predavanje: 

Sočutje v različnih duhovnih        

tradicijah 

                       Dr.Chittaranjan Satapathy   

 

12.00 – 13.00     kosilo 

13.00 – 16.30     počitek, izlet v naravo  

16.30 – 17.00     kava, čaj… 

17.00 – 18.00     vprašanja in odgovori 
 

18.00 – 19.00     večerja 

19.00       kulturni program:  

                             prof.Nataša Zupan  

                              sopranistka 

 
prof.Nataša Zupan 
 

Je profesorica glasbe in sopranistka. Nastopa kot 
solistka z orkestrom SNG Opere in baleta 
Ljubljana (debi  z velikim uspehom l. 2012 v vlogi 
Musette, opera La Boheme),  z orkestrom RTV 
Slovenije, z orkestrom HNK Ivana Zajca iz Reke 
in s številnimi drugimi.Gostovala je v Avstriji, 
Nemčiji, Italiji in na Hrvaškem. 



 

 

Nedelja, 12. 06. 2016 
 
 

8.30 – 9.00  meditacija 

 

9.00 – 9.25  zajtrk 

 

9.30 – 10.30 Predavanje: 

Teozofski pogled na 

življenje – 1. del 

                               Femmie Liezenga 

                                  

 

10.30 – 10.45  odmor 

 

 

10.45 – 11.45 Predavanje: 

Teozofski pogled na 

življenje – 2. del 

                               Femmie Liezenga 

                                  
 

11.45 – 12.00  zaključek šole 
 

12.00                        kosilo in odhod    

 

 

 
          

 

 

 
 

Počitniški dom Vila 

Vršiška cesta 73, KRANJSKA GORA 
 

 

 

Skupna cena bivanja in hrane za  

vse tri dni je 58,08 €.  
 

Datum prijave: najkasneje do 05.06.2016 

 

Prijave sprejema tajnica Blanka Blaj Borštnar 

na: tel. 031/610-081 ali 

e-mail:  blanka.blaj@blaj-fasteners.com 
 

 

 
     TEOZOFSKO DRUŠTVO V SLOVENIJI 
             Kunaverjeva 1, 1000 Ljubljana, 
            tel.:01/5187400, GSM:040/463209 

e-mail: zagarbreda@gmail.com,  
www.teozofskodrustvo.si 

 
 

 

 

TEOZOFSKO  DRUŠTVO   

V  SLOVENIJI 
 

POLETNA  ŠOLA  2016 

10. JUNIJ  -  12. JUNIJ 
 

 

LJUBEZEN IN SOČUTJE –  
BISTVO TEOZOFIJE 

 

 
 

Predavatelja:   

Dr.Chittaranjan Satapathy 
podpredsednik mednarodnega 

Teozofskega društva 

ga.Femmie Liezenga 
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