
Unikt boksamlingsprojekt 
Välkomna lördag den 6 december kl 14 till presentation av ett projekt, som syftar till att: 

 bevara 

 samla 

 göra tillgängligt 

unik litteratur. Boksamlingens breda innehåll täcker vitt skilda aspekter av ett ”helhetstänkande”. 

Eftermiddagens arrangör är Stiftelsen HELHET, som grundades av Bertil Kuhlemann 1992.  

Den har sedan förvaltats av Birger Löwenhielm. Bägge är numera bortgångna. I stiftelsen ägo finns nu 

en underbar samling omfattande tusentals böcker från 1960 talet och framåt. 

Projektet drivs nu av en liten skara idealister och förverkligas med stöd från många andra. 

Under eftermiddagen håller en handfull duktiga ämnes-experter korta presentationer över mycket 

skilda kunskapsområden och utvalda böcker. Det kan bl a handla om: 

 Kvantfysikens betydelse för att tänka på ett nytt sätt 

 Varianter av healing, transformerande energi, etc,  

- att människokroppen är mycket mer än enbart de fysiska organen 

 Parapsykologi, som vetenskapligt undersöker s.k. paranormala fenomen: 

telepati/tankeöverföring, ”mind-over-matter”, ”nära-döden-/ur-kroppen-upplevelser”, m fl 

 ufologi – det seriösa studiet av rapporter som antyder: 

- antingen skilda dimensioner i vår egen värld, eller 

- [o]möjliga kontakter med intelligent varelser i rymden 

 tidigare hemliga kunskapstraditioner, s.k. ockult vetenskap 

 miljövård & ”GAIA” hypotesen – planeten Jorden som en levande organism 

 folkmedicin & örtmedicin, mm, mm 

Vi gör ett ”videobesök” i boksamlingen. En del böcker kommer att finnas till påseende, andra till 

försäljning och några kommer att lottas ut! 

Vi bjuder på fika, medan vi tillsammans diskuterar projektets inriktning och former. 

Det är gratis inträde - en ”kollekt-hatt” kommer att gå runt för frivilliga bidrag efter förmåga. 

Tid: Lördag den 6 december, kl 14-17 

Plats: Östermalms Föreningsråd, Vallhallavägen 148, sal 6 

Pris: Frivillig kollekt (ta också med pengar för lotter och bokinköp) 

Anmälan: Vi uppskattar om du skickar oss en preliminär anmälan att du kommer på epost:  

 info@stiftelsen-helhet.se 

Stiftelsen HELHET bjuder in till en härlig eftermiddag på temat  

”En samling böcker som inspirerar till helhetssyn på människa och samhälle”! 

Välkomna önskar Peter, Yvonne, Jan, Magnus, Erik och Krister 


