
Dit boek is wereldwijd het best verkochte theoso� sche werk van de afgelopen eeuw. 
Leadbeater werkte voor het eerst een begrijpelijke terminologie uit over de chakra’s - al het 
daarop volgende werk is op zijn pionierswerk gebaseerd. 

De belangstelling voor oosterse filosofie is nog steeds groeiende. De hierin voorkomende visie 
op de mens is voor velen een welkom alternatief voor het materialistische mens beeld. Vooral 
over de innerlijke opbouw van de mens is in deze geschriften veel bekend. Tot de meest aan-
sprekende onderwerpen op dit gebied behoren de chakra’s of energie centra in de mens, die 
van groot belang zijn voor zowel zijn lichamelijke gezondheid als zijn geestelijk evenwicht. 

De Chakra’s is gebaseerd op zeer zorgvuldige helderziende waarnemingen van het 
zogenaamde etherische of le ve ns   lichaam dat het fysieke lichaam van de mens omhult. Het 
legt verbanden met Indiase geschriften waarin beschrijving en van deze centra voorkomen. 
Bovendien bevat het een aantal unieke kleurenillustraties van de chakra’s, die op aanwijzing 
van de helderziende auteur zijn samengesteld. 

Sinds dit werk in 1927 voor het eerst verscheen is het in vele landen een bestseller geworden. 
Deze editie is geheel herzien en opnieuw vormgegeven. C.W. Leadbeater was een bekend 
theosofisch auteur die in zijn vele boeken beschrijvingen gaf van zijn eigen helderziende waar-
nemingen.
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Aura’s en gedachtevormen behoren tot het ‘onzichtbare’. De mens is altijd naar het onzichtbare 
op zoek geweest, maar heeft daarbij vaak in het duister moeten tasten doordat zijn ontwikkeling 
steeds materialistischer en zakelijker werd – zelfs op het gebied van het spirituele. Het doorgron-
den van het mysterie van de relatie tussen het zichtbare en het onzichtbare is slechts weinigen 
gegeven. Het vergt oefening in de eerste plaats en een buitengewone gevoeligheid. Zo is dat 
altijd geweest en zo is het nog steeds. Af en toe komen we iemand tegen wiens vermogen tot 
het waarnemen van het ‘onzichtbare’ op ons een onuitwisbare indruk maakt. Schrijver en helder-
ziende C.W. Leadbeater is zo iemand. In de geschiedenis heeft nog niemand zoals hij helderziend 
onderzoek gedaan en dat vervolgens met afbeeldingen in een boek samengebracht. Leadbeater is 
wat dat betreft ongeëvenaard. Dit is hèt werk over aura’s en gedachtevormen. 
 Dit bijzonder originele en authentieke boek is voor het eerst verschenen in 1902, in een tijd 
waarin het grote publiek nog amper iets over aura’s en gedachtevormen had vernomen. Het kan 
worden gezien als de tegenhanger van het eveneens door C.W. Leadbeater later geschreven, 
baanbrekende werk De Chakra’s. Het is een inspirerende gids voor de serieuze zoeker naar de 
realiteit achter en in onze zichtbare werkelijkheid. Meer dan een gids kan het uiteraard niet zijn, 
omdat de lezer te allen tijde op zijn of haar eigen intuïtie en waarnemingsvermogen zal moeten 
afgaan. 

De Mens Zichtbaar en 
Onzichtbaar

C.W. Leadbeater

UTVN, 2009 - 2e geheel 
herziene druk

ISBN 978 90 6175 090 1
144 blz. + katern met 30 

verbeterde kleurenplaten, 
gebonden,

Prijs € 20,50

Theos-Pag(Y).indd   1 07-09-2009   14:51:17




