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The Secret Doctrine Commentaries contains the never be-
fore published transcription of the shorthand notes of the 
Blavatsky Lodge meetings. Here is Blavatsky in dialogue with 
her students: Provocative, insightful, spontaneous, and in-
spiring of the deeper meaning. It offers a unique opportunity 
to read Blavatsky’s direct, prescient answers to questions on 
Cosmogenesis, Fohat, the infinitude of the Atom, the nature 
of Consciousness etc., giving the reader the impression of 
participating in these Blavatsky Lodge meetings themselves.
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In deel 1 wijst H.P. Blavatsky op 
de gebreken van de materialisti-
sche wetenschap en laat zij zien 

dat alleen de occulte wetenschap 
paranormale en spiritistische ver-

schijnselen kan verklaren.

In deel 2 laat ze zien dat veel 
christelijke opvattingen zijn ont-

leend aan oudere religies en 
hoezeer ze in de loop van de tijd 

zijn vervormd. Bovendien toont ze 
aan dat alle religies tot één bron 

kunnen worden teruggevoerd: de 
oude universele wijsheid-religie.

Met uitgebreide index en twee 
artikelen van H.P. Blavatsky over 
het schrijven van Isis ontsluierd: 
‘Mijn boeken’ en ‘Theorieën over 

reïncarnatie en geesten’.
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Meer dan een eeuw is verstre-
ken sinds in 1888 het eerste 
exemplaar van The Secret 
Doctrine van de pers kwam. 
Nog steeds, na vele herdruk-
ken en vertalingen, is dit boek 
de meest uitgebreide bron van 
informatie over de esoterische 
wijsheid en geeft het een 
indrukwekkend overzicht van 
de eeuwige beginselen van de 
esoterische geheime leer die 
gedurende ontelbare millen-
nia door de broederschap van 
adepten zijn doorgegeven.
Het ontstaan van de kosmos 
en van de mens wordt bespro-
ken waarbij ervan wordt uitge-
gaan dat deze niet berusten op 
toeval. De universele ideeën 
uit de oudheid over karma, 
reïncarnatie, het heelal als een 
levend organisme, goden en 
krachten, bewustzijn en ma-
terie, krijgen ruime aandacht. 
Wetenschappelijke theorieën 
worden belicht en de beteke-
nis van mythen, symbolen en 
allegorieën wordt verklaard. 
Hiermee krijgt de lezer een 
waardevolle sleutel in handen 
om de heilige geschriften van 
alle volkeren in de wereld 
beter te begrijpen.

I i t l i d

Theos-Pag(X).indd   1 08-10-2010   18:10:00



Theoso� sche
boekhandel Adyar
Tolstraat 154, 1074 VM Amsterdam
tel. (020) 676 56 72; fax (020) 675 76 57
e-mail: books@theosofie.nl; website: www.theosofie.nl
openingstijden: di. t/m vr. 13.00-17.30, za. 13.00-17.00 uur
een boekenlijst wordt u op aanvraag toegestuurd

Deze titels zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel Au Bout du Monde, Singel 313, 1021 WJ Amsterdam, tel. (020) 625 13 97

Practical Sufism is respected Sufi representative Phillip 
Gowins’ gentle guide to finding and maintaining your spiritual 
path. Following Gowins’ own journey through meeting his 
spiritual teacher Pir Vilayat Inayat Khan and the lessons he 
learned along the way, Practical Sufism offers insights into the 
age-old spiritual concerns with attaining happiness, making 
commitments, and understanding love and death, poignant to 
any level of spiritual practitioner in language easily followed by 
the novice. An uplifting and interactive work, this book provides 
meditative exercises, utilized by Sufi initiates world wide that 
bring the reader to a state of positive introspection and life 
altering realization.

The Portal is the true and startling disclosure of respected British writer 
Patrice Chaplin’s initiation into the mysteries of Rennes-le-Château. 
Following in the footsteps of those before her, among them, the famed 
priest Bérenger Saunière who rose to cult popularity due to modern-
day bestsellers such as Holy Blood, Holy Grail and The Da Vinci Code, 
Patrice embarks upon a secret alchemical pilgrimage involving strict 
puri� cations of mind and body and a deadly journey they prepared her 
for, all of which unveils the sacred and prehistoric purpose of what is 
now Rennes-le-Château. .

Practical Sufism: 
A Guide to the 
Spiritual Path

Phillip Gowins

Quest Books, 2010
ISBN 978 0 8356 0881 7

210 pages, paperback
Prijs  € 15,95

The Portal: 
An Initiate’s Journey into the 

Secret of Rennes-le-Château
Patrice Chaplin

Quest Books, 2010
ISBN 978 0 8356 0888 6

288 pages, paperback
Prijs € 16,95
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