In de geest van Krishnamurti - individuele dialogen:
Locatie : Beersel (rand van Brussel)
De individuele dialogen gaan door op afspraak, in de Hongarijestraat, 192 - 1650 - Beersel,
gelegen aan de rand van Brussel, dichtbij Ukkel, Linkebeek en St Genesius Rode. Het huis
ligt op 100 m van de bushalte "Parasol" te bereiken via De Lijn - Bus nr 153.
Onderwerp :
Voor iedereen die met serieuze vragen over zichzelf rondloopt, die zich vragen stelt over
zijn/haar relatie met Krishnamurti, of vragen heeft over het leven en de leer van Krishnamurti
bied ik aan om hierover in dialoog te gaan.
Om onszelf daadwerkelijk te begrijpen is het belangrijk stil te staan bij de aard van de relatie
die we onderhouden met het leven, de woorden en de leer van Krishnamurti: hoe heb ik mijn
ontmoeting met Krishnamurti ervaren? Ben ik er gelukkig mee? In mijn dagelijks leven? Hoe
ontwikkelt deze zich in mijn materiële, sociale, familiale en lichamelijke omgeving? Hoe
ervaart mijn omgeving deze? Is zij daar gelukkig mee?
Deze en andere vragen kunnen aan bod komen tijdens onze individuele dialogen.

In de geest van Krishnamurti - reis en vrije retraite in Brockwood:
Voor wie graag in de bruisende stilte van het Krisnamurti Study Center een vrije retraite wil
houden, bied ik de mogelijkheid aan om met een groep van 5 personen samen met de auto
naar Brockwood Park te reizen.
Ter plaatse ginder is ruimte voor dialogen, video’s, boeken, momenten van stilte,
wandelingen en … ontmoetingen met zichzelf. Hoe we onze dagen indelen kunnen we
gezamenlijk beslissen, afhankelijk van de interacties in de groep.
Ter voorbereiding kan ik je aanraden om al eens te kijken naar het youtube-filmje (duurtijd
2min55): https://www.youtube.com/watch?v=sUJESTkZK0Y&feature=youtu.be.
Praktische informatie:
Reis en verblijfskosten komen op een globaal bedrag van 420,-€.
Vertrek: maandag om 9u vanuit Beersel. We steken de channel over via de P&O-ferries uit
Calais naar Dover en terug.
Terugkeer: vrijdag rond 19u in Beersel.
Agenda 2019 / 2020:
•

16 tem 20 september 2019 : compleet (wachtlijst open).

•

1 tem 5 juni 2020: 4 plaatsen vrij.

Contactpersoon :
Luc Vanderwinkel - +32 (0) 477/79.36.01 – e-mail: luc.vanderwinkel@telenet.be

