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Vrijheid van denken

De Theosophical Society heeft zich wijd en 
zijd over de wereld verspreid en leden van 

alle religies zijn en worden er lid van zonder 
dat ze de specifieke dogma’s, leringen en 

geloofsovertuigingen van hun eigen geloof 
opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te 
benadrukken dat er geen enkele lering, geen 
enkele mening is, door wie ook onderwezen 
of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig 
lid van de Vereniging bindend is, dat er geen 
lering, mening is die niet vrijelijk door enig 

lid mag worden aangenomen of verworpen. 
Instemming met haar drie doeleinden is de 

enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot 
nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen 
of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid 

heeft evenveel recht om zich te verbinden 
aan elke school van denken welke hij/zij

 wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht 
om die keuze aan een ander op te dringen.

Noch een kandidaat voor enig werk, noch 
enige stemgerechtigde kan onverkiesbaar 

worden gemaakt of het stemrecht verliezen 
wegens enige opvatting die hij/zij heeft of 

wegens het lid zijn van een school van 
denken waartoe hij/zij zou behoren. 

Meningen of opvattingen geven geen recht op 
voorrechten en kunnen evenmin 

aanleiding zijn om strafmaatregelen te nemen.

De leden van de ‘GeneraI Council’ vragen elk 
lid van de Theosophical Society ernstig om 

deze fundamentele principes van de 
Theosophical Society te verdedigen, te 

handhaven en ernaar te handelen, en ook 
onbevreesd zijn eigen recht te doen gelden 

op vrijheid van denken en van meningsuiting, 
binnen de grenzen van hoffelijkheid en

 rekening houdend met anderen.
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The Theosophical Society

De Theosophical Society (waarvan de Theosofische Vereniging in Nederland de 
Nederlandse afdeling is) is op 17 november 1875 te New York opgericht door 

H.P. Blavatsky, H.S. Olcott en anderen. Zij heeft haar internationale hoofdkwartier 
te Adyar, Chennai, India en 49 afdelingen over de gehele wereld. 

De Theosophical Society bestaat uit studenten die bij eender welke religie aange-
sloten kunnen zijn of bij geen enkele. De leden hebben met elkaar gemeen dat ze 
de drie doeleinden van de vereniging (zie achterkant omslag) onderschrijven, dat 
ze religieuze tegenstellingen willen oplossen, dat ze mensen van goede wil bijeen 

willen brengen ongeacht hun religieuze overtuiging en dat zij religieuze waarheden 
willen bestuderen en de resultaten van die studie met anderen willen delen. Zij 

zijn niet door een gemeenschappelijk geloof met elkaar verbonden, maar door het 
gezamenlijk zoeken en streven naar Waarheid. Zij zijn van mening dat Waarheid 
gevonden kan worden door studie, door reflectie, door zuiverheid van leven en 

door toegewijd te zijn aan hoge idealen. Zij zien de Waarheid als dat wat de moei-
te waard is om naar te streven, niet als een dogma opgelegd door een autoriteit. 

Zij vinden dat een overtuiging het resultaat zou moeten zijn van individuele studie 
of intuïtie, en niet daaraan vooraf zou moeten gaan, en gebaseerd zou moeten zijn 

op kennis, niet op aanname. Zij zijn tolerant jegens allen, ook jegens hen die 
intolerant zijn, niet als een voorrecht om te verlenen, maar omdat ze dat als hun 

plicht beschouwen. 
Zij trachten onwetendheid weg te nemen in plaats van deze af te straffen. 

Zij zien elke religie als een uitdrukking van de Goddelijke Wijsheid. Zij geven er de 
voorkeur aan om religies te bestuderen in plaats van deze te veroordelen, om 

Goddelijke Wijsheid in praktijk te brengen in plaats van mensen ertoe te bekeren. 
Zoals Waarheid het doel is, is Vrede het wachtwoord. 

Theosofie is de belichaming van waarheden die aan de basis liggen van elke religie 
en waarop geen enkele godsdienst het alleenrecht kan doen gelden.Theosofie 

biedt een filosofie die het leven begrijpelijk maakt en die laat zien dat de evolutie 
geleid wordt door rechtvaardigheid en liefde. Zij geeft de dood haar juiste plek, 
als een steeds terugkerende gebeurtenis die de poort opent naar een voller en 
stralender bestaan in een leven dat geen einde heeft. Theosofie geeft de wereld 
de Wetenschap van de Geest terug, door de mens te Ieren de Geest te zien als 
zijn werkelijk zelf en zijn denkvermogen en het lichaam als de dienaren daarvan. 

Theosofie verheldert de geschriften en leringen van religies door hun verborgen 
betekenis te ontsluieren, en aldus de juistheid ervan aan het denkvermogen aan te 

tonen zoals de gegrondheid ervan altijd bewezen is in de ogen van de intuïtie.

Leden van de Theosofische Vereniging bestuderen deze waarheden en theosofen 
trachten ernaar te leven. Iedereen die bereid is te studeren, tolerant te zijn, 

naar het hoogste te streven en volhardend te werken, is welkom als lid. 
Het is aan elk lid zelf om een ware theosoof te worden. 
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Leren kijken
– Radha Burnier

De verschillende aspecten van het 
denkvermogen – het denken, het 

redeneren en de ego-bouwende – 
zijn alle verbonden en werken op 

elkaar in. De gedachtekracht en 
het vermogen om naar behoren te 

redeneren kan onderdrukt worden, 
er kan mee geknoeid worden en het 

kan verdraaid worden, vooral door 
ik-versterking.
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– Els Rijneker

Dit artikel is de tekst van haar lezing 
op 22-09-2012 bij de Meditatie voor 

de vrede die de Rozekruisers orde 
AMORC ieder jaar organiseert, dit 
keer met haar spirituele zusteror-

ganisaties. Na een muzikale opening  
waarbij Alain Escudero stukken van 

Scarlatti speelde, sprak Johannes 
Witteveen namens de Soefi bewe-

ging; Theo van Rooy namens het 
Lectorium Rosicrucianum  en Klaas 
van Egmond namens de Antroposo-
fische Vereniging. De kunsthistorica 
Caroline de Westenholz sprak over 
de esoterische achtergrond van het 
Vredespaleis. Klaas- Jan Bakker van 

de AMORC sloot de dag af met een 
meditatie voor de vrede.

Internationale vredesweek: 
Meditatie voor de vrede

Els Rijneker is van 
beroep logopedist en heeft 

een eigen praktijk voor 
dyslexiebehandeling.

Daarnaast is zij voorzitter
 van de Theosofische Vereniging

 in Nederland (TVN).
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Goedemiddag dames en heren, vrienden, broeders en zusters! 
Graag levert de TVN een bijdrage aan de jaarlijkse Meditatie voor Vrede, op 

deze zeer toepasselijke locatie, het Vredespaleis in Den Haag, en dan óók 
nog op dit zeer toepasselijke tijdstip, namelijk op één van de laatste dagen 

van de Internationale Vredesweek.

Vredespaleis, Den Haag
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(advertentie)

De Yoga-Sûtra’s van Patañjali

Uitgeverij der Theosofische Vereniging 2010
ISBN 978 90 6175 075 8
Gebonden, 516 Pagina’s / Prijs: € 22,50

Drie Wegen, één Pad

Uitgeverij der Theosofische Vereniging 2006
ISBN 978 90 6175 088 8

Gebonden, 223 Pagina’s / Prijs: € 20,50
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Congres over spirituele crisis
    – Hans Gerding

 Op 15 en 16 september j.l. was er 
een internationaal congres over spi-
rituele crisis. De eerste congresdag 

was aan de Universiteit Leiden en de 
tweede op het Internationaal Theo-
sofisch Centrum (ITC) in Naarden. 

De organisatie was in handen van 
een samenwerkingsverband tussen 

het ITC, de Proklos-leerstoel aan de 
Universiteit Leiden en het Parapsy-

chologisch Instituut te Utrecht. Deze 
organisaties komen samen in prof. dr. 
Hans Gerding die de initiatiefnemer 
was van dit congres en van het op-
richten van een website over spiri-
tuele crises die tijdens het congres 

werd opengesteld.
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Prof. dr. David Lukoff
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    Catherine G. Lucas
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Iebele Abel
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Het tijdperk van Kali

- Wayne Gatfield

Wayne Gatfield is voorzitter van de 
Loge in Bolton en vice-voorzitter van 
de North Western Federation van de 

TS in Engeland en redacteur van de 
North Western Federation Journal

Kali, de echtgenote 
van Shiva, is een interes-
sante figuur in het Hin-
doe pantheon. Zij staat 
bekend als de ‘Zwarte 

Godin’ en vertegen-
woordigt verandering en 
transformatie. Men zegt 
dat Kali geëmaneerd is 

uit de wenkbrauw van de 
godin Durga tijdens één 

van de veldslagen tus-
sen spirituele en kwaad-

willende machten. Zij 
wordt beschouwd als de 

‘krachtige’ vorm van deze 
godin, die ook een echt-
genote was van Shiva, en 

ofschoon zij een symbool 
was van transformatie, 

was zij minder agressief.
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Wist u dat in de Tolstraat 154 te Amsterdam niet alleen het hoofdkantoor van de TVN
 is gevestigd, maar ook de ‘theosofische boekhandel Adyar’ en de ‘theosofische bibliotheek’ 

met een unieke collectie theosofische, religieuze en esoterische literatuur? 
U vindt hier ook onze collectie tweedehands boeken die te koop worden aangeboden.

Theosofie is in haar abstracte 
betekenis Goddelijke Wijsheid of de 

samenvatting van de kennis en 
de wijsheid die aan het Heelal ten 

grondslag liggen.

Uit: ‘Diamanten’ van H.P. Blavatsky
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Theosofie in het 
dagelijks leven

– Hugo Cardon

Hugo Cardon woont in België 
en onderwijst Grieks en filoso-

fie. In dit artikel omschrijft hij de 
rol van een leraar / onderwijzer. 
Hij gaf deze lezing op de zomer-

school van de Latijnse Landen, 
de Pays Latins, in juli 2012, op 
het Internationaal Theosofisch 

Centrum in Naarden. Het thema 
van de zomerschool van de Pays 

Latins was dit jaar Theosofie in 
het dagelijks leven.

Socrates

Cardon.indd   158 16-10-2012   12:44:36



www.theosofie.nlTheosofia 113 / nr 4 - november 2012 159

Plato

figuur a

figuur b

figuur c
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figuur d
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Eendracht maakt Macht,
in dienst van de wereld

of: Eendracht vermeerdert Macht, in dienst van de wereld

– Dr. Henriette van der Hecht

Mevrouw Van der Hecht hield deze 
inleiding op het Eeuwfeest van de 
Belgische Theosofische Vereniging, 

van 3 tot 7 juni 2011. Zij is een 
vooraanstaand lid in België, was 

sectretaris genaraal van België en 
heeft gedurende tientallen jaren 

inleidingen gegeven om haar kennis 
en wijsheid door te geven. Zij gaf 

onderstaande inleiding in het Frans: 
L’Union fait la Force au Service du 

Monde, of liever: L’Union multiple La 
Force au Service du Monde.
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Dit is het 
laatste 
nummer van 
2012

Het bestuur 
van de 
Theosofische 
Vereniging 
in Nederland 
en de 
redactie van 
Theosofia 
wensen u 
allen alvast 
een fijne 
december-
maand 
en alle 
voorspoed 
voor 2013

Het register van deze jaargang 
van Theosofia zal worden opgenomen in het eerste 

nummer van de volgende jaargang.
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Agenda Nederland

november 2012
10 Amsterdam, nationale 

gespreksgroep De Geheime 
Leer

december 2012 
8 Amsterdam, nationale ge-

spreksgroep De Mahatma 
Brieven 

januari 2013
29 Amsterdam, nationale 

gespreksgroep De Geheime 
Leer

februari 2013
13 Amsterdam, nationale 

gespreksgroep De Mahatma 
Brieven

Agenda loges en 
centra

november 2012

Amersfoort
12  Voordelen van vergeven, 

lezing, Otto Jansen 
19  Het geheim van Zelfrealisa-

tie, studiemiddag 
26  Ledenavond

Amsterdam
10  Leven in wijsheid (Joy Mills), 

studiegroep 
24  Yoga sutra’s van Patanjali, 

groepsstudie 
24  Illusie en Werkelijkheid, inlei-

ding
Apeldoorn
1 Illusie en Werkelijkheid, 

studie 
22  Illusie en Werkelijkheid, 

studie 
Arnhem
5  De Geheime Leer, studie-

Agenda Nederland

november 2012
10 Amsterdam, nationale 

gespreksgroep De Geheime
Leer

december 2012
8 Amsterdam, nationale ge-

spreksgroep De Mahatma
Brieven

januari 2013
29 Amsterdam, nationale 

gespreksgroep De Geheime
Leer

februari 2013
13 Amsterdam, nationale 

gespreksgroep De Mahatma
Brieven

Agenda loges en
centra

november 2012

Amersfoort
12 Voordelen van vergeven, 

lezing, Otto Jansen 
19 Het geheim van Zelfrealisa-

tie, studiemiddag 
26 Ledenavond

Amsterdam
10 Leven in wijsheid (Joy Mills), 

studiegroep
24 Yoga sutra’s van Patanjali, 

groepsstudie
24 Illusie en Werkelijkheid, inlei-

ding
Apeldoorn
1 Illusie en Werkelijkheid, 

studie
22 Illusie en Werkelijkheid, 

studie
Arnhem
5 De Geheime Leer, studie-
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groep, Ineke Vrolijk 
7 Spiritualiteit en theosofie, 

kennismakingscursus, Willy 
Lammers 

12 Theosofie als verbindende 
schakel tussen mens en 
samenleving, lezing, Guus 
Brohm   

19 Illusie en Werkelijkheid, 
studie, WP Waller en W 
Lammers  

28 Spiritualiteit en theosofie, 
kennismakingscursus, Willy 
Lammers

Assen 
28  Lichtfeest
Den Haag
3  Inleiding theosofie, Wim 

Leys 
10  Meditatiediagram van 

Blavatsky, inleiding met 
meditatie, Ineke Vrolijk 

10  De Geheime Leer, cursus, 
Ineke Vrolijk 

12  Shakespeare’s King Lear, 
lezing, Peter Liefhebber 

17  Inleiding theosofie, Wim 
Leys  

19  Symboliek, de toegang tot 
de kabbala, lezing, Hans van 
Aurich 

26  De Geheime Leer, studie-
groep, alleen voor deelne-
mers 

Groningen
12  Mensen en Zonnewijding 

(Alice Bailey), studieavond 
26  Mensen en Zonnewijding, 

studieavond
Haarlem
9  Illusie en Werkelijkheid, 

studie
Heeze (bij Eindhoven)

17  Verkenning in de Theosofie 
en Geheime Leer, studie

Leeuwarden (Drachten)
12  Oude wijsheid, modern 

inzicht, studie 
26  De Stupa, lezing, Ellen de 

Grijs
Naarden
13  Illusie en Werkelijkheid, 

studie   
27  Illusie en Werkelijkheid, 

studie   
Rotterdam
6  Hermes en Jezus, twee 

tradities, lezing, Jacob 
Slavenburg 

13  Het meditatiediagram van 
Blavatsky, studieavond, 
Ineke Vrolijk 

20  Zin en onzin rond het 
einde van het jaar 2012, 
lezing, Pieter Ardon 

27  De Katharen, studie, Ro-
nald Engelse  

Utrecht
2  De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk
6  Open huis 
16  Psychosynthese, een 

psychologie met een ziel, 
lezing, Diederik van Ros-
sum 

Zwolle Lanoe
13  Vincent van Gogh, de 

religieuze realist, inleiding, 
Ineke Kerssen   

27  De Geheime Leer, studie-
avond, Wies Kuiper

december 2012

Amersfoort
10  Meditatieve avond 

17  Lichtfeest
Amsterdam
8  What happens when we 

die, dvd vertoning 
15  Yoga sutra’s van Patanjali, 

groepsstudie 
15  Illusie en Werkelijkheid, 

inleiding
Apeldoorn
13  Lichtfeest
Arnhem
3  De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk 
10 My life is my message 

(Thitch Nath Hanh), dvd 
vertoning   

17 Illusie en Werkelijkheid, 
studie, WP Waller en W 
Lammers  

19 Spiritualiteit en theosofie, 
kennismakingscursus, Willy 
Lammers 

Den Haag
1  Inleiding theosofie, Wim 

Leys  
3  Het einde van de wereld; 

over eindtijdverwachtingen, 
lezing, Koenraad Elst 

17  Lichtfeest 
22  Meditatiediagram van 

Blavatsky, inleiding met 
meditatie, Ineke Vrolijk 

22  De Geheime Leer, cursus, 
Ineke Vrolijk

Groningen
10  Mensen en Zonnewijding 

(Alice Bailey), studieavond
Haarlem
14  Illusie en Werkelijkheid, 

studie
Heeze (bij Eindhoven)
15  Verkenning in de Theosofie 

en Geheime Leer, studie 
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Leeuwarden (Drachten)
10  Oude wijsheid, modern 

inzicht, studie 
17  Kerstviering
Naarden
9  Aryasanga: de bodhisattva 

en zijn werk, lezing, Ingmar 
de Boer 

Rotterdam
4  Shankara, de filosoof en 

hervormer van Advaita 
Vedanta, Paul van Oyen 

11  Het meditatiediagram van 
Blavatsky, studieavond, 
Ineke Vrolijk 

18  Lichtfeest 
Utrecht
7  De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk 
16  Lichtfeest 
Zwolle Lanoe
11  Het Pad van Inwijding, 

inleiding, Jan Wibbelink

januari 2013

Amersfoort
14  Het geheim van Zelfrealisa-

tie, studiemiddag 
21  Meditatie 
Amsterdam
12  Leven in wijsheid (Joy Mills), 

studiegroep 
26  Yoga sutra’s van Patanjali, 

groepsstudie 
26  Maat en kleur (1), lezing, 

Mariël Polman en Klaas van 
Harten   

Apeldoorn 
17 Illusie en Werkelijkheid, 

studie 
Arnhem 
7  De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk 
15 Reïncarnatie en de men-

selijke beperkingen, lezing, 
Theos. Genootschap   

21 Illusie en Werkelijkheid, 
studie, WP Waller en W 
Lammers  

Den Haag 
12  Meditatiediagram van 

Blavatsky, inleiding met 
meditatie, Ineke Vrolijk 

12  De Geheime Leer I, cursus, 
Ineke Vrolijk 

21  Tagore en het Boeddhisme, 
lezing, Victor van Bijlert 

28  De Geheime Leer II, 
studiegroep, alleen voor 
deelnemers 

Haarlem 
11  Illusie en Werkelijkheid, 

studie 
Heeze (bij Eindhoven)
19  Verkenning in de Theosofie 

en Geheime Leer, studie 
Leeuwarden (Drachten) 
14  Oude wijsheid, modern 

inzicht, studie 
28  Oude wijsheid, modern 

inzicht, studie 
Naarden 
8  Illusie en Werkelijkheid, 

studie  
22  Illusie en Werkelijkheid, 

studie  
Rotterdam 
8  Het meditatiediagram van 

Blavatsky, studieavond, 
Ineke Vrolijk 

15  Het gevaar van verkeerd 
onderricht en beoefening, 
lezing, Hans van Aurich 

22 De magie van klank en 
kleur, lezing, Frank Tuinstra 

29 De Katharen, studie, Ro-
nald Engelse  

Utrecht 
4  De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk 
18  De drie grondbeginselen 

van de theosofie, lezing, 
Sabine van Osta 

Zuid Limburg 
2  De Tarot als weg tot zelf-

kennis, workshop, Jan Ton 
Zwolle Lanoe 
8  Het Boeddhisme, inleiding, 

Roos en Herman Verweij   
22  De Geheime Leer, studie-

avond, Wies Kuiper 

februari 2013

Amersfoort
11  Kabbalah en het herstel 

van het paradijs, lezing, 
Kees Voorhoeve  

18  Het geheim van Zelfrealisa-
tie, studiemiddag 

25  Ledenavond 
Amsterdam 
9 De Upanishads, inleiding, 

Femmie Liezenga  
23  Yoga sutra’s van Patanjali, 

groepsstudie 
23  Maat en kleur (2), Mariël 

Polman en Klaas van Har-
ten, lezing 

Apeldoorn 
7 Illusie en Werkelijkheid, 

studie 
28  Illusie en Werkelijkheid, 

studie 
Arnhem 
4  De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk 
11 Ledenvergadering   
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18 Illusie en Werkelijkheid, 
studie, WP Waller 

 en W Lammers 
  
Den Haag 
4 Unificatie en broederschap 

vanuit de moderne fysica 
belicht, lezing, Max Takken-
berg 

9  Meditatiediagram van 
Blavatsky, inleiding met 
meditatie, Ineke Vrolijk 

9  De Geheime Leer, cursus, 
Ineke Vrolijk 

11  Adyardag, voor leden 
18  Franciscus van Assisi, 

mysticus en profeet, lezing, 
Frans Gerritsma 

25  De Geheime Leer, studie-
groep, alleen voor deelne-
mers 

Groningen 
4  Mensen en Zonnewijding 

(Alice Bailey), studieavond 
18  Mensen en Zonnewijding, 

studieavond 
Haarlem 
9  Illusie en Werkelijkheid, 

studie 
Heeze (bij Eindhoven)
16  Verkenning in de Theosofie 

en Geheime Leer, studie 
Leeuwarden (Drachten) 
11  Oude wijsheid, modern 

inzicht (Nicholson), studie 
25  Oude wijsheid, modern 

inzicht, studie 
Naarden 
5  Ledenvergadering  
19  Adyardag   
Rotterdam 
5  Maria, dochter van wijsheid 

en de wijsheidstraditie, 
lezing, Annine vd Meer  

12  Het meditatiediagram van 
Blavatsky, studieavond, 
Ineke Vrolijk 

19  Inleiding, Aad vd Wekke 
26 De Katharen, studie, Ro-

nald Engelse  
Utrecht 
1  De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk 
15  Merkaba light: Waarom le-

ven en creëren vanuit ons 
hart en hoe dan?, lezing, 
Donna Kleipoor 

Zwolle Lanoe 
12  Het Levensveld, inleiding, 

Peter Zanda   
26  De Geheime Leer, studie-

avond, Wies Kuiper
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De Boeddhistische 
Catechismus
Henri Steel Olcott

UTVN, gebonden, 124 blz., 
met bibliografie en woordenlijst

ISBN 978 90 6175 082 6 
Prijs: € 17,50 

Hierin wordt niet alleen het 
leven van de Boeddha, zijn 
(ethisch filosofische) leer en 
de volgelingen van deze leer 

beschreven, maar ook het (ver-
meende) conflict tussen religie 
en wetenschap. Dit alles in de 
vorm van vraag en antwoord.

Faith Beyond Belief
Stories of Good People Who Left 

Their Church Behind
Margaret Placentra Johnston

Quest Books, 2012
  ISBN 978 0 8356 0905 0

300 pages; paperback; Prijs € 18,95

Faith Beyond Belief points beyond 
the atheist/believer controversy 

wrecking such divisive havoc in our 
culture today. It will help doubters 

as well as those who are struggling 
to clarify their own spiritual vision to 

see things in a new light.

Studies in Occultism 
H.P. Blavatsky

 
Theosophical University Press

ISBN 978 0 9115 0009 7 
Paperback. Prijs: € 13,00

As a spiritual discipline occultism 
is the renunciation of selfishness; 

it is the ‘still, small path’ which 
leads to wisdom, to the right 

discrimination between good and 
evil, and the practice of altruism.

LotusReeks 

Zoek naar de Weg
— Rohit Mehta

De Scheppende Stilte
— Rohit Mehta

Praktische Mystiek
— Evelyn Underhill

Meditatie
   — Adelaide Gardner

De Zeven Mensentypen
— Geoffrey Hodson

Binnenkort verschijnen bovenge-
noemde boekjes van de Uitgeverij der 
Theosofische Vereniging in Nederland 
tezamen in één bundel, bijeengehou-

den door een papieren wikkel.
Titel en vormgeving onder voorbehoud. 

De prijs kunnen we alvast 
verklappen, die wordt: € 12,50.

Het  ISBN volgt in Theosofia, in het 
februari-nummer van 2013.

Nieuws van de Uitgeverij

Nieuws van de Uitgeverij
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Theosofische
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

Growing into God
A Beginner’s Guide to Christian Mysticism
John R. Mabry

Quest Books, 2012
ISBN 978 0 8356 0901 2
287 pages; paperback. Prijs € 18,95

In Growing into God, readers will learn the discipline of gro-
wing the soul into God—shedding illusory identities, deepening 
prayer, seeing God in all things and acting as Christ in the world.

In Case of 
Spiritual Emergency
Moving Successfully 
Through Your Awakening
Catherine G. Lucas 

Findhorn Press, 2011
ISBN 978 1 8440 9546 9
205 pages; paperback
Prijs € 16,50

Catherine Lucas is Founder of UK 
Spiritual Crisis Network. This book 
is essential for avoiding the mental, 
emotional, or spiritual paralysis 
or exhaustion that can result from 
underestimating the current age 
of increased individual and global 
emergencies.

Soul of Light
Works of Illumination

Joma Sipe

Quest Books 
ISBN 978 0 8356 0904 3

128 pages; paperback
Prijs € 26,95

Soul of Light: Works of Illumina-
tion is a collection of over 100 

works of vibrant, full-color visio-
nary art that transmits an inner 
spiritual feeling and message, 

influenced by sacred geometry 
and a multitude of esoteric and 

spiritual traditions. 

The Power of the 
New Spirituality

How to  Live a Life of Compassion
 and Personal Fulfillment

William Bloom

Quest Books
ISBN 978 0 8356 0906 7

248 pages; paperback
Prijs € 17,95
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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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