
Het regent steenen
De spirituele erfenis van Nederlands-Indië
Coen Ackers
394 blz., paperback 2007
ISBN 978 90 7894 601 4
Prijs € 21,50

1825, 1831, 1834, 1842. Aanhoudend 
duiken berichten op over een bizar 
fenomeen dat zich zou voordoen in 
Nederlands-Indië. Het is raadselachtig 
en verontrustend, want voor de Westerse 
koloniale ambtenaren oncontroleerbaar.
Wanneer Indonesië zijn onafhankelijkheid 
wint, blijkt de Nederlandse cultuur op 
één punt sterk veranderd. De Indische 
waardeling voor een niet-materiële 
werkelijkheid heeft sporen nagelaten 
in de spirituele zienswijze van menig 
Nederlander. Voor Nederland is daarom 
de meest ingrijpende erfenis van 
Nederlands-Indië spiritueel.

Spinoza voor iedereen
uit zijn gelijkenissen en voorbeelden

Jan Knol
208 blz., paperback 2007
ISBN 978 90 2842 194 3

Prijs € 14,50

Spinoza’s filosofie is fascinerend 
en hoogst actueel. Het gaat bij 

Spinoza om een nieuw godsbesef, 
waarvoor hij in zijn eigen tijd 

werd verketterd, maar dat in onze 
dagen heel modern aandoet. Uit 

dat godsbesef leidt Spinoza op 
inventieve en systematische wijze 
allerlei inzichten af op het gebeid 

van ethiek en moraal.
Aan de hand van Spinoza’s 

gelijkenissen en voorbeelden 
illustreert Jan Knol Spinoza’s 

gedachtengoed in begrijpelijke 
taal en blijft daarbij dicht bij diens 

tekst. Zo maakt hij de grote filosoof 
toegankelijk voor iedereen.

De kwantum dokter
De nieuwe wetenschap

 van gezondheid en genezing
Amit Goswami

352 blz., paperback 2007
ISBN 978 90 2158 416 4

Prijs € 22,95

Dit boek toont aan dat schijnbaar 
verschillende methoden als ayurveda, 

homeopathie en acupunctuur 
kunnen worden samengebracht in 
een overkoepelend systeem: een 

wetenschappelijke én spirituele 
geneeskunst op basis van bewustzijn, 

biologie en creativiteit. Deze nieuwe 
wetenschappelijke en tevens diep spirituele 
visie biedt zowel patiënten als artsen talloze 

nieuwe aanknopingspunten!

Strengthening the Link
One Hundred Years 1903-2003
The Theosophical Society in Europe

114 pp., paperback
ISBN 978 2 85000 260 1

Price € 10,00

Het regent steenen

Karel P.C. de Bazel was in zijn tijd 
een van de bekendste Nederlandse 
architecten. Eerder nog dan Hein 
P. Berlage gaf hij de aanzet naar 
het modernisme in de bouwkunst. 
De Bazel was overtuigd theosoof 
en vrijmetselaar, en al zijn 
architectonische ontwerpen kwamen 
direct uit die levensbeschouwingen 
voort. De Bazels grootste creatie is 
het hoofdkantoor van de Nederlandse 
Handel-Maatschappij in de Vijzelstraat 
in Amsterdam.

K.P.C. de Bazel (1869-1923)
Vormgever van een nieuwe wereld
Marty Bax
120 blz., gebonden met leeslint 
2007 - ISBN 978 90 6109 597 2
Prijs € 9,90
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De volledige Tswang Tse bestaat uit drie delen: de Innerlijke 
geschriften, de Uiterlijke geschriften en de Gemengde geschriften. 
De Innerlijke geschriften genieten de grootste bekendheid. Het 
is een taoïstisch meesterwerk dat aan de hand van anekdotes, 
afgewisseld met filosofische verhandelingen en indringende 
analyses, aanschouwelijk maakt waarom woorden, lineaire logica 
en ratio hopeloos tekortschieten als het om de essentie van het 
leven gaat.

The Zen doctrine of no-mind
The Significans of the Sutra of 
Hui-neng (Wei-lang
D.T. Suzuki
160 pp., paperback 1969
ISBN 978 0 8772 8182 5 
Price € 16,95

One of the most famous Zen 
masters was Hui-neng (638-713) 
and this work is largely concerned 
with his teaching. However, this 
volume delves into the whole pur-
pose and technique of Zen train-
ing, and in the view of many, goes 
further into the depths of Zen than 
any other work of modern times.

Zhuang Zi - de volledige geschriften
het grote klassieke boek van het taoïsme
Kristofer Schipper (vertaling en toelichting)
439 blz., gebonden 2007 - ISBN 978 90 457 0085 4; Prijs € 39,90

Als een van de vroegste teksten van het taoïsme hebben de geschriften van 
Zhuang Zi een zeer grote invloed uitgeoefend op de filosofie en de kunst van 
het Verre Oosten. Na meer dan tweeduizend jaar is het nog steeds
een van de meest geliefde boeken in China, Korea en Japan. Zhuang Zi 
waarschuwt voor alle schijnwetenschap en bijgeloof, vooroordelen en taboes, 
eerzucht, fanatisme, en het zinloos najagen van onbereikbare idealen. Hij leert 
ons in eenvoud en stilte, door werk en door meditatie, de Tao, de weg van de 
eenheid van mens en natuur, te vinden.

DeDe vololleledidigege TTsswanangg TsTse
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Ethics: Bridging Freedom and 
Responsibility

European Congress of The 
Theosophical Society in Europe, 
September 2004, Porto, Portugal

100 pp., paperback 
ISBN 978 2 85000 261 8

Price € 10,00

Tswang Tse – 
Innerlijke geschriften
Over de bron van tienduizend dingen
George Hulskramer (vert.)
144 blz., gebonden 2007
ISBN 978 90 6963 773 0
Prijs € 9,90
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Doeleinden van de Theosofische Vereniging:

Het vormen 
van een kern van de 
universele broederschap der mensheid
zonder onderscheid van ras, geloof, 
geslacht, kaste of huidskleur.

Het aanmoedigen 
van de vergelijkende studie 
van godsdienst, wijsbegeerte 
en wetenschap.

Het onderzoeken van de 
onverklaarde wetten in de natuur 
en van de vermogens die in de mens 
latent aanwezig zijn.
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