
“De dynamiek van heel-

heid”, Zomerschool 2002

Vanuit verschillende hoeken zal

op 12, 13 en 14 juli de dynamiek

van heelheid worden belicht. Om
een indruk te geven:

Een integraal wereldbeeld als

basis voor culturele vernieuwing:

Heelheid en integraal denken
zijn verwante begrippen, geken-

merkt door een veelheid van be-

naderingswijzen. Uitgangspunt is

het bestaan van een Scheppend

principe, dat universeel, tijdloos,
onpersoonlijk en onkenbaar is.

Er zal worden nagegaan op wel-

ke wijze de natuurwetten, de

blauwdrukken en de omvatten-

de principes - waarvan dit
Scheppend principe de bron is -

zich in de komende tijd van

verandering zullen manifesteren.

Het heelheid principe, de dyna-

miek van heelheid in wetenschap,

religie en samenleving:

Het boek van Anna Lemkov is

een van de grondige studies over

de filosofie van heelheid die ons
tegenwoordig ter beschikking

staan. Het bestrijkt een breed

terrein van filosofie, weten-

schap, religie en wereldwijde

maatschappelijke aangelegenhe-

den. Lemkov gaat er van uit dat

de mensheid zal ontdekken dat

een kleine planeet gedeeld

wordt met elkaar. Dat vraagt om

een verdraagzamer, breder,
omvattender perspectief, met

als resultaat een planetair

bewustzijn. De eeuwige

non-dualistische wijsbegeerte

heeft heelheid per definitie als
grondtoon. Er zal aan de hand

van o.a. Lemkov’s boek worden

ingegaan op het ontdekken, be-

leven en toepassen van het
heelheid principe.

De dynamiek van heelheid:

Dynamiek geeft aan dat er actie

is, kracht, beweging, energie.
Heelheid verwijst naar onge-

schondenheid, naar dat waaraan

geen gedeelte ontbreekt, naar

dat wat onverdeeld is. In andere

woorden: dat wat onverdeeld,
wat ongeschonden is, heeft

kracht. Wat betekent dit? Theo-

sofie leert ons dat de mens in

een uiterst langzaam, maar gron-

dig evolutionair proces verwik-

keld is om tot de volledige

ontwikkeling van al zijn aspecten

te komen, om een ‘heel’ mens

te worden. Voor de mysticus is

dit de realisatie van God, of het
goddelijke. Het wordt ook wel

genoemd het proces van Zelfre-

alisatie en er wordt naar verwe-

zen als het vuur van wijsheid. De

mens beseft zelden dat er een
innerlijke kracht, een dynami-

sche beweging is die hem aanzet

tot het ontvouwen van zijn

bewustzijn. Deze kracht is, vol-

gens De Geheime Leer, een ir-

rationele brute kracht, die eigen

is aan materie, maar waaraan

richting moet worden gegeven,

die geleid moet worden door de

intelligentie van de spirituele
ziel. Alleen als dit het geval is,

werkt deze kracht, deze dyna-

miek uit als een weldoende

kracht en helpt de mens in het

evolutionaire proces naar heel-

heid. Hoe kan de mens de spiri-

tuele ziel tot de leidende kracht

in zijn bestaan maken?

Sprekers zullen zijn: Radha
Burnier, Mary Anderson, Hans

Vincent, Ali Ritsema en Fay van

Ierlant.
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Agenda

april 2002

6 Studiegroep Goddelijk

Plan te Amsterdam

20 Algemene Ledenvergade-

ring te Amsterdam

mei 2002

4 Studiegroep De Geheime

Leer te Amsterdam

juni 2002

8 Studiegroep Goddelijk

Plan te Amsterdam

19 t/m 23 Self knowledge and

the Search for truth, semi-

nar met Radha Burnier,
Internationaal President,

te Naarden

26 t/m 30 Teachings on the

Bhagavad Gita, seminar

met Radha Burnier te
Naarden

juli 2002

12, 13, 14 Zomerschool

‘De dynamiek van heel-
heid’ met als spreker o.a.

Radha Burnier.

september 2002

19 tot 22 seminar met Aryel
Sanat “Krishnamurti in

Theosophical History -

The main reason why the

TS was founded, accor-

ding to HPB and her
teachers, and its possible

connection with J. Krish-

namurti”.

oktober 2002

12 t/m 19 European School te

Engeland, Tekels Park.

november 2002

16 en 17 Najaarsweekend
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