
Jubilee Conference
Omnipresent Mind 

50 Years Proklos Chair: 
Metaphysics in the Spirit 

of Theosophy

DVD. Duur 75 minuten. Van 
iedere spreker staat 5 tot 10 
minuten van zijn lezing. Er is 

15 minuten met reacties 
uit de zaal en 10 minuten 

van de dialoog tussen 
Rupert Sheldrake en 
prof. dr. Bas Haring. 

Reflections on an 
Ageless Wisdom
A Commentary on the 
Mahatma Letters 
to A.P. Sinnett
Joy Mills
Foreword by Ed Abdill
 
Quest Books, 2010
ISBN 97808 356 08855
750 blz., gebonden
Prijs € 38,95

Reflections on an Ageless Wisdom is the most comprehen-
sive, pensive discussion of the Mahatma Letters since they 
were first published in 1923. The famed Mahatma Letters, a 
series of responses to A.P. Sinnett’s queries, controversial as 
they may be, continue to amaze and bewilder readers with 
their enigmatic, supernatural ambience!

The Wisdom of 
Patanjali’s Yoga Sutras

A New Translation and Guide
Ravi Ravindra

Morning Light Press, 2009
ISBN 97815 967 50258

236 blz., gebonden
Prijs € 15.95

Patanjali’s Yoga Sutras, the 
most authoritative classical 

text of yoga, is a teaching 
from the highest spiritual visi-
on, that of a still mind. In this 

book Ravi Ravindra draws 
from the wisdom of many 

traditions as he explores the 
implications of the teaching 

in the Yoga Sutras.

Reflections on an Ageless Wisdom

Sprekers, onder anderen: 
drs. Ronald Engelse 
(The History of the Chair), 
prof. Hans Gerding 
(Science, philosophy 
and anomalous phenomena), 
prof. dr. P. Krishna 
(Mind, truth and learning), 
dr. Rupert Sheldrake
(The Extended Mind), 
dr. Frits Evelein 
(Manifesting spiritual 
Presence).
Prijs €14,95
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Al vanaf den beginne heeft men nagedacht over de zin van het 
bestaan en het goddelijke. Naast het pad van de rede en het 
pad van het geloof is er een derde weg: het pad van de gnosis. 
De drie paden zijn op vele manieren met elkaar verbonden. 
In dit boek worden die verbindingen zichtbaar en zien we de 
samenhang tussen de verschillende onderwerpen, stromingen 
en personen, zoals het oude Egypte, kosmologie, Griekse 
filosofen, Hindoeïsme, Boeddhisme, Taoïsme, het mystieke 
jodendom, Jezus van Nazareth, Bijbel, Nag Hammadi en 
apokriefen, gnosis en orthodoxie in het christendom, Mani en 
Mohammed, de Kelten, kerkvaders en concilies, mystiek, 
katharen, graallegenden, Hermes en de hermetische traditie, 
alchemie, kabbala, mystieke Islam, soefisme, rozenkruis, 
vrijmetselarij, theosofie, Rudolf Steiner, Gurdjieff, C.G.Jung en 
vele anderen.

In Het web der schepping behandelt Marty Bax de relatie tussen 
theoso� e en kunst in een brede culturele context. De introductie van 
de theoso� e in Nederland omstreeks 1890 was mogelijk dankzij de 
inspanningen van groepjes gelijkgezinden die de secularisatie van 
het Nederlands geestesleven vanaf 1850 op gang brachten: liberale 
vrijmetselaren, vrijdenkers van De Dageraad en spiritisten van allerlei 
slag. Netwerkonderzoek naar deze groeperingen en een sociale stra-
ti� catie van de leden van de Theoso� sche Vereniging leggen in deze 
studie het bredere culturele fundament waarop de kunst zich vanaf 
1895 ontwikkelde. .

Westerse esoterie 
en oosterse 

wijsheid
De esoterische traditie 
door de eeuwen heen 

Jacob Slavenburg 
en John van Schaik

Ankh-Hermes, 2010
ISBN 97890 202 03974

Geïllustreerd
400 blz., gebonden

Prijs  € 39,90

Het web der schepping
Theoso� e en kunst 
in Nederland van 
Lauweriks tot Mondriaan
Marty Bax

UItgeverij SUN, 2006
ISBN 97890 850 61922
607 blz., paperback,
Prijs € 12,50
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