De mens en zijn karma
Mogelijkheden om het verleden te overwinnen

Heinz Grill zal in deze zeer boeiende voordracht vanuit zijn eigen diepzinnig
onderzoek de verborgen werkingen van het karma aanschouwelijk maken. Hij
wil hierbij vooral hoopvolle en praktische mogelijkheden schetsen, hoe we
als mens ons verleden, het oude of het determinerende karma kunnen
overwinnen.
Karma kennen we als steeds terugkerende problemen, conflicten of
noodlottige situaties die we magnetisch lijken aan te trekken. Deze
karmische werkingen leiden tot een vicieuze cirkel van terugkerende zaken
waar we ons precies niet van kunnen bevrijden. Het karma houdt ons bewust
of onbewust gevangen. We worden hierdoor bepaalt omdat we van binnenuit
bepaalde situaties telkens weer opnieuw aantrekken.
Door karmische tegenslagen komen we vaak in belastende schuldgevoelens
of projecteren we de schuld naar buiten toe. We voelen ons in de karmische
werking volledig verstrikt en kunnen ons niet meer vrij voorwaarts bewegen.
Het worstelen met deze noodlottige situatie slorpt levenskrachten op
waardoor we verzwakken en er vermoeidheid optreedt.
We kunnen hierbij de vraag stellen hoe het karma specifiek werkt en hoe we
bepaalde belastende terugkerende aantrekkingen kunnen vermijden. En
vooral hoe we karma kunnen overwinnen zodat we het determinerende en
bindende verleden achter ons kunnen laten en terug vrijer kunnen denken,
voelen en handelen in ons dagdagelijkse leven in relatie met anderen.
De spreker wil de mogelijkheden die we hebben om ons los te maken van het
verleden, beeldend schetsen zodat we er een duidelijke voorstelling voor
krijgen. Deze mogelijkheden moeten we zoeken in de ik-kracht of de
scheppende geesteskracht van de mens. Vanuit het oude kan het oude niet
overwonnen worden. Maar aangezien we als mens een ik en een scheppend
potentieel hebben kunnen we in vrijheid en los van het verleden nieuwe
gedachten creëren. We kunnen ook als mens nieuwe mogelijkheden, doelen
en idealen ontwikkelen en ons op die manier bevrijden van het verleden.
Deze vernieuwende gedachten bieden perspectief en werken transformerend
en helend in op het bewustzijn van de mens. Hierdoor creëren we ook nieuwe
opbouwende levenskrachten en ontstaan er nieuwe gunstigere
aantrekkingskrachten.

