
Volgens populaire versies van de evolutieleer is het 
leven gebaseerd op materiële processen, op strijd
en op toeval, en is het bewustzijn, als het al bestaat,
een laatkomer in deze ontwikkeling. 
Volgens eeuwenoude westerse en oosterse visies 
(die zelfs invloed op de evolutiegedachte hebben 
gehad) is bewustzijn echter juist de basis van de
kosmos, en zijn leven en materie emanaties (uit-
stromingen) daarvan. 
Kan de emanatiegedachte leiden tot een andere
visie op evolutie, die niet materialistisch is, maar
spiritueel?

Volgens de grote Duitse bioloog-filosoof 
Hans Driesch (1867-1941) gaat de evolutieleer 
op één cruciaal punt mank: ze kan wel evolutie, 
maar geen ontwikkeling verklaren. 
Terwijl evolutie uitgaat van vermeerdering van 
mogelijkheden, richt ontwikkeling zich op samen-
hang en eenheid. 
In dit licht bezien is het interessant dat diverse 
denkers (bijvoorbeeld Carl du Prel, 1839-1899) 
aandacht schenken aan ‘bijzondere menselijke 
vermogens’ (helderziendheid, luciditeit, creativiteit
en dergelijke) en deze in ontwikkelingshistorisch
perspectief bezien: ze zouden wijzen op toekomstige 
vermogens van de mens.

Programma

Hein van Dongen:
Spirituele evolutie en ecologie

  9:30 Inloop met koffie en thee

10:00 Opening door Wim Leys, voorzitter TVN

10:05 Hein van Dongen: 
Emanatie en spirituele evolutie

11:00  Pauze

11:30 Rico Sneller: Plotinus en de ziel

12:30 Lunchpauze (er is soep, graag uw eigen 
lunchpakket meenemen)

13:30 Rico Sneller: Evolutie of ontwikkeling

14:30 Pauze

15:00 Hein van Dongen: 
Spirituele evolutie en ecologie

16:00  Afsluiting

Hein van Dongen:
Emanatie en spirituele evolutie

Rico Sneller:
Plotinus en de ziel

Met zijn emanatieleer plaatst Plotinus de westerse 
filosofie op een tweesprong. 
Eén weg voert naar de moderne subjectsopvatting 
die, al woekerend, hedendaagse rationalistische 
wetenschapsopvattingen aanstuurt. 
De andere weg begeleidt de eerste als een schaduw, 
en wijst, voorbij het rationale subject,  naar iets 
anders, iets wat breder en dieper is. Plotinus noemt
dit ‘de ziel’. 
De ziel is meer dan het ik, en elke zelfbezinning 
stuit op een dimensie die het ik niet meer vermag 
te omvatten.

Rico Sneller:
Evolutie of ontwikkeling

Emanatie en spirituele evolutie zijn geen louter 
theoretische of vrijblijvende concepten. 
Wie er waarde aan hecht zal zich anders tot zijn 
medemensen en de natuur verhouden. 
De drie doelstellingen van de Theosophical Society 
Adyar bieden een werkagenda om deze inzichten 
te vertalen naar de praktijk van ons leven.

Foto: Emanatie (deze pagina) en Wereldkiemen van Bô Yin Râ.
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Plaats: Besant Hall
Internationaal Theosofisch Centrum 

Meentweg 9 - 1411 GR  Naarden

Hein van Dongen
Dr. Hein van Dongen is 
filosofisch consulent, auteur, 
musicus en docent.
Hij publiceerde in 2014 het
boek Bergson  over de
filosoof Henri Bergson.
Hij is verbonden aan de
Stichting Filosofie 
Oost-West en aan de 
Academie voor Geestes-
wetenschappen in Utrecht. 
Hij maakt deel uit van de

redactie van het tijdschrift Mantra (voorheen Prana).

Rico Sneller 
Dr. Rico Sneller is univer-
sitair docent wijsbegeerte 
aan de universiteit Leiden. 
Samen met Hans Gerding 
en Hein van Dongen publi-
ceerde hij Wilde beesten
in de filosofische woestijn;
filosofen over telepathie
en andere buitengewone
ervaringen (Ten Have 2013).
Hij is vice-president van
de internationale netwerk-
organisatie APGC (Alter-

native Perspectives and Global Concerns,
www.ap-gc.net).

Inschrijving Sprekers

TVN Voorjaardag 17 maart 2018 
Emanatie en evolutie

Naam:                                                                   M/V

Adres:

Postcode + Plaats:

Telefoon:

E-mail:                                              @

Kosten
inclusief koffie, thee en soep
(graag uw eigen lunchpakket meenemen)

Leden TVN                                         €  20,- *

Niet-leden TVN                                   €  25,- *

* Kosten bij binnenkomst te betalen.

Inschrijven noodzakelijk: 

• Ingevuld formulier per post sturen aan:
Administratie Evenementen TVN
Tolstraat 154
1074 VM Amsterdam

• Per email:
evenementen@theosofie.nl

• Telefonisch:
020 - 676 56 72
woensdag tot en met zaterdag
tussen 13:00 en 17:00 uur


