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Mens, schakel tussen hemel en aarde*
Door Wim van Vledder
261 blz., gebonden 2005
ISBN 90 202 8384 7 Prijs € 24,50

Onze wereld is een structuur waarin planten, dieren en mensen
onderling verbonden zijn in een glorieuze eenheid. De mens heeft
het unieke vermogen de brug te overschrijden tussen lager en
hoger bewustzijn. Hij kan de sluiers doorbreken die ons scheiden
van de tijdloze, aldoordringende Werkelijkheid. Daardoor zijn
mensen in staat in onze wereld te werken als schakel tussen het
onwerkelijke lager bewustzijn en het hoger bewustzijn dat de bron
is van universele Liefde en Vrede.

Non-dualisme, de directe bevrijdingsweg*
Door Philip Renard
332 blz., paperback 2005
ISBN 090 215 4358 3 Price € 29,95

In dit boek wordt helder uiteengezet dat directe bevrijdingswegen
zoals Zen Boeddhisme, Advaita Vedanta en Dzogchen weliswaar in
verwoording en nadruk verschillen, maar uiteindelijk naar dezelfde
non-dualiteit of ‘niet-twee’-heid verwijzen. In de kern is er geen
verschil. Door te putten uit de verschillende stromingen, die elkaar
aanvullen en corrigeren, wordt in dit boek de essentie van al deze
tradities blootgelegd, datgene wat je tezamen ‘de Grote Traditie’
kunt noemen, ofwel ‘Universeel Non-dualisme’.

The Letters of H.P. Blavatsky Volume 1, 1861-79
Edited by John Algeo
654 pp., cloth 2003
ISBN 0 8356 0836 0 Price € 27,50

Her published works present the public Helena Petrovna
Blavatsky. Her correspondence represents the private HPB, the
enigmatic, puzzling sphinx. The letters in this first volume were
written before Blavatsky’s arrival in India.
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