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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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Juist (in)zicht

– Radha Burnier

In het Oosten worden de lagere 
begeerten de ware vijanden van de 

mens genoemd. Omwille van zijn 
lagere begeerten houdt de mens op 

te zijn wat hij zou kunnen zijn. Hij 
wordt irrationeel, vindt argumenten 

om foute dingen te verantwoor-
den en wordt een voorstander van 

geweld. Als iemand bijvoorbeeld 
jaloers van aard is, volgt zijn denken 

de impulsen van zijn persoonlijke 
passies. Daardoor zien we de dingen 
verkeerd en handelen we verkeerd. 
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- Joy Mills

Joy Mills was vicepresident 
van de TS en nationaal president van 

de Amerikaanse en de Australische 
afdeling. Zij is de auteur van 

verscheidene boeken en heeft 
lezingen gegeven en seminars geleid 

op vele plaatsen ter wereld. 
Zij heeft onlangs de Subba Row 

medaille ontvangen voor haar 
grote bijdragen aan de TS en

de theosofische literatuur.

Een pad is er om te betreden
Deel 2
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Joy Mills
Op de  Drempel van het Heilige Pad

Een psychologisch commentaar op
Licht op het Pad

Uitgeverij der Theosofische Vereniging 2004
ISBN 978 90 6175 086 4

Paper, 188 Pagina’s
Prijs: € 13,50

(Een bespreking van dit boek vindt u in 
Theosofia nr.6, december 2004.)

(advertentie)
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Naar aanleiding van het zeer inspire-
rende seminar ‘Transformation of 
Consciousness: the Yoga Sutras of 
Patañjali’ met Ravi Ravindra afgelo-
pen juni 2011 op het Internationaal 
Theosofisch Centrum in Naarden, wil 
ik samen met de lezer in dit korte arti-
kel proberen de essentie van de Yoga 
Sūtra’s aan te raken, aan de hand van 
de meest relevante sūtra’s. Waar dat 
nuttig is kunnen we de vertaling van 
Ravindra raadplegen, die van 
I.K Taimni en de Yogabhāṣya, het
belangijkste commentaar op de 
Sūtra’s, dat wordt toegeschreven aan 
de Ṛṣi Vyāsa.1, 2, 3, 4

Het hart van Patañjali’s 

Yoga Sūtra’s
- Ingmar de Boer

De auteur is sinds 1989
lid van de TVN. 

Na jarenlang in Rotterdam 
gewoond en gewerkt te 
hebben voor de Rotter-
damse Loge, doet hij dat 

sinds 2008 op en voor het 
Internatio naal 

Theosofisch Centrum in 
Naarden (op de afdeling 
verhuur en als secretaris 

van de Council 
van het ITC). 

Daarnaast is hij actief 
voor de Annie Besant 

Loge in Naarden. 
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De drievoudige aard 
van de theosofie

Conventielezing, gehouden in Adyar op 29 december 2005

- Pedro Oliveira

Pedro Oliveira heeft een graad in de 
filosofie en heeft wijd en zijd ge-

schreven en voordrachten 
gehouden over theosofie.
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Internationaal president Radha Burnier op bezoek bij het Internationaal 
Theosofisch Centrum, met naast haar het dagelijks bestuur en enkele 

werkers van het ITC, juni 2012.
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- Arend Heijbroek

In een vorig artikel, gepubliceerd 
in Theosofia van februari 2012, is 

stilgestaan bij de geschiedenis van 
het ITC. Daaruit bleek dat de focus 

van het werk in de loop van de jaren 
is verschoven van de Vrij Katholieke 
Kerk, VKK, (dit was vooral voor de 
Tweede Wereldoorlog), naar de oc-
culte aspecten van het ITC. Dit was 
na de oorlog, vooral door de lezin-

gen van Prof. Van der Stok. De laatste 
twintig jaar ligt de nadruk meer op 
de regeneratie van het denken van 

de mens. Ook werd geconcludeerd 
dat werken op het Centrum men-
senwerk is. Aangezien er geen afge-
bakende spirituele scholing of een 
specifieke leraar is, doet dit werk 
een groot beroep op de individuele 
verantwoordelijkheid van iedere 
werker. In dit artikel wordt de hui-
dige situatie beschreven en wordt 
er een verkenning gemaakt naar de 
toekomst. Dat laatste is gebaseerd 
op het beleidsplan dat hierover is 
opgesteld door de Council van het 
ITC. 

Het Internationaal Theosofisch 
Centrum in Naarden

Deel 2 –  Nu en in de toekomst

Arend Heijbroek was voorzitter 
van de TVN en van de 

P.C. Meuleman stichting, tussen 
1987 en 1993 van het ITC. Sinds 
2009 is hij weer voorzitter ITC.
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Zicht op Crystal House en een deel van de kloostergang
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Interieur Crystal Hall
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In de tuin van het ITC
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Het Centrum is potentieel een krachtcen-
trum, maar heeft mensen nodig om actief 
te worden. Het kan worden beschouwd 
als een spiritueel laboratorium, waar de 

veilige sfeer de bezoekers in staat stelt om 
in spiritueel opzicht kwetsbaar te zijn, op 

zoek naar diepere wegen van begrip. Door 
het werk op het Centrum worden subtiele 
energieën getransformeerd naar een niveau 
waarop deze kunnen worden gebruikt. Het 

is een van de weinige TS gemeenschappen in 
de wereld, waar TS-leden samen wonen en 
werken. Dit brengt de verplichting met zich 
mee om actief te zijn. Activiteiten zijn dan 

ook een centraal punt voor het ITC, omdat 
het ITC alleen als spiritueel Centrum kan 
functioneren door de inzet van een ieder.
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Bibliotheek van het ITC
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- Mary Anderson

In augustus 2007 verscheen dit arti-
kel van Mary Anderson in de vaste 
rubriek ‘On the Watch-Tower’ van 

The Theosophist. Op dat moment was 
zij in Adyar de internationaal secre-

taris van de Theosophical Society.

De dood en de theosoof
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Ianthe Hoskins (1912-2001) 
heeft op vele manieren haar 

dienstbaarheid aan de Theoso phical 
Society vorm gegeven: als General 
Secretary van de TS in Engeland, als 
stichter/directeur van de European 
School of Theosophy, als directeur 
van de School of the Wisdom op 

het internationale hoofdkwartier in 
Adyar. Zij gaf lezingen over 

de hele wereld. 

01))

– Ianthe Hoskins

Onderstaand artikel is gebaseerd op 
een voordracht, in 1995 gehouden in 
Sydney op de honderdste conventie 
van de Australische afdeling van de 

Theosophical Society. Het conventie-
thema was Theosofie, wegwijzer naar 

de toekomst. Bij die gelegenheid 
werden de bespiegelingen gepresen-

teerd onder de provocerende titel 
‘Hoe lang is een stukje touw?’

Bespiegelingen over tijd, duur en 
onsterfelijkheid
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Theosofische boekhandel Adyar Bibliotheek Tolstraat
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Agenda Nederland

september 2012
29  Amsterdam, nationale ge-

spreksgroep De Geheime 
Leer 

oktober 2012
13 Amsterdam, nationale ge-

spreksgroep De Mahatma 
Brieven

november 2012
10 Amsterdam, nationale ge-

spreksgroep De Geheime 
Leer

december 2012
8 Amsterdam, nationale ge-

spreksgroep De Mahatma 
Brieven

Agenda loges en 
centra

september 2012

Amersfoort
24 Openingsavond over Le-

vensruimte
Amsterdam
29 Leven in wijsheid (Joy Mills), 

studiegroep
Arnhem
3 De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk
10 Zin en onzin rond het 

einde van het jaar 2012, 
lezing, Pieter Ardon

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

26 Spiritualiteit en theosofie, 
kennismakingscursus, Willy 
Lammers 

Assen
26 Innerlijke Eenvoud (Krishna-

murti), studie
Den Haag 
8  Meditatiediagram van 

Blavatsky, inleiding met 
meditatie, Ineke Vrolijk 

8  De Geheime Leer I, cursus, 
Ineke Vrolijk 

10  Opening, voor leden 
17  Het Fin de Siècle, lezing, 

Christian Vandekerkhove 
24  De Geheime Leer II, 

studiegroep, alleen voor 
deelnemers 

Groningen 
17  Mensen en Zonnewijding 

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

studie 
Heeze (bij Eindhoven)
15  Verkenning in de Theosofie 

en Geheime Leer, studie 
Naarden 
4  Opening en Illusie en Wer-

kelijkheid, inleiding, Richard 
van Dijk  

18  Illusie en Werkelijkheid, 
studie  

Rotterdam 
11  Het meditatiediagram van 

Blavatsky, studieavond, 
Ineke Vrolijk 

Utrecht 
4  Open huis voor leden en 

belangstellenden 
7  De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk 
Zuid Limburg 
2  De Tarot als weg tot zelf-

kennis, workshop, Jan Ton 

Zwolle Lanoe 
11  Bowen brochure, inleiding  
25  De Geheime Leer, studie-

avond, Wies Kuiper 

oktober 2012 

Amersfoort 
8  Levensruimte en ...,verdie-

pingsavond, Martie Velthuis  
15  Het geheim van Zelfrealisa-

tie, studiemiddag 
22  Meditatieve avond 
Amsterdam 
13 Adyar through the lens, dvd 

vertoning  
27  Yoga sutra’s van Patanjali, 

groepsstudie 
27  Illusie en Werkelijkheid, inlei-

ding, Richard van Dijk 
Arnhem 
1  De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk 
8 Dvd vertoning talk Krish-

namurti, PJ Swagerman   
15 Illusie en Werkelijkheid, 

studie, WP Waller en W 
Lammers  

17 Spiritualiteit en theosofie, 
kennismakingscursus, Willy 
Lammers 

29 Ledenvergadering 
Assen 
31  Innerlijke Eenvoud (Krishna-

murti), studie  
Den Haag 
1 Goethes kleurenleer, lezing, 

Kees Veenman 
6 Inleiding theosofie, Wim 

Leys 
13  Meditatiediagram van 

Blavatsky, inleiding met 
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meditatie, Ineke Vrolijk 
13  De Geheime Leer, cursus, 

Ineke Vrolijk 
22  De Geheime Leer, studie-

groep, alleen voor deelne-
mers 

27  Inleiding theosofie, Wim 
Leys 

29  Esoterisch Christendom, 
lezing, Frank Tuinstra 

Groningen 
1  Mensen en Zonnewijding 

(Alice Bailey), studieavond 
15  Mensen en Zonnewijding, 

studieavond 
29  Mensen en Zonnewijding, 

studieavond 
Haarlem 
12  Illusie en Werkelijkheid, 

studie 
Heeze (bij Eindhoven)
20  Verkenning in de Theosofie 

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

inzicht (Nicholson), studie 
29  Oude wijsheid, modern 

inzicht, studie 
Naarden 
7  Leven en werk van Annie 

Besant, lezing, Wim Leys  
23  Illusie en Werkelijkheid, 

studie   
30  Illusie en Werkelijkheid, 

studie   
Rotterdam 
2  De Katharen, studie,  

Ronald Engelse  
9  Het meditatiediagram van 

Blavatsky, studieavond, 
Ineke Vrolijk 

16  Het enneagram volgens 
Gurdjieff en Ouspensky, 

Carin Biegnolé 
23  Lezing, Kees Voorhoeve
30 De Katharen, studie, Ro-

nald Engelse  
Utrecht 
2  Open huis 
5  De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk 
19  Mind Controle: van col-

lectieve hersenspoeling 
naar een open hart, lezing, 
Albert Toby 

Zwolle Lanoe 
9  De Levensboom, inleiding, 

Harry Nijhof   
23  De Geheime Leer, studie-

avond, Wies Kuiper

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   
Arnhem 
5  De Geheime Leer, studie-

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 
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Naarden 
13  Illusie en Werkelijkheid, 

studie   
27  Illusie en Werkelijkheid, 

studie   
Rotterdam 
13  Het meditatiediagram van 

Blavatsky, studieavond, 
Ineke Vrolijk 

27  De Katharen, studie,  
Ronald Engelse  

Utrecht 
2  De Geheime Leer, studie-

groep, Ineke Vrolijk 
6  Open huis 
16  Psychosynthese, een 

psychologie met een ziel, 
lezing, Diederik van  
Rossum 

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, inlei-

ding  

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  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 
Leeuwarden (Drachten) 
10  Oude wijsheid, modern 

inzicht, studie 
17  Kerstviering 
Naarden 
9  Ruimte en tijd in 
 De Geheime Leer, lezing, 

Ingmar de Boer  
Rotterdam 
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 

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?

Theosofia 3-2012Ver.Nieuws.indd   130 16-07-2012   15:36:41



De Mens en zijn engel
Daniël van Egmond

Nachtwind, 2012
 ISBN 978 90 8131 964 5

Gebonden/Hardcover, 256 blz.
 Pijs € 25,00

Vele goden in het oude Egypte en in India blijken 
dezelfde functies te vervullen als de engelen in het 

jodendom, christendom en de islam. Zij zijn het die uit 
het Heilige, dat is het Ene, de veelheid van de schep-

ping voortbrengen. Zij zijn het die er voor zorgen dat de 
veelheid steeds naar de oergrond terugkeert. Uit 

verhalen blijkt dat alles wat er bestaat vanuit twee ver-
schillende perspectieven kan worden bekeken.

Sufi Talks 
Teachings of an 

American Sufi Sheikh
R. Frager

 
Quest Books, 2012

ISBN 978 08 3560 893 0
Paperback, 293 blz.

Prijs: € 19,95

Robert Frager, Ph.D., is 
the author and editor of 

numerous books on psy-
chology and on the Sufi 

path, including 
Essential Sufism, and

Love Is the Wine.
A practicing psychologist 
and a student of Sufism 
for almost two decades, 
he teaches at the Insti-

tute of Transpersonal 
Psychology.

Ganesha
kleine woordentolk der 

geesteswetenschappen 
A.J.H. van Leeuwen, A.P. Meyer-Gerhard, 

N.E. van der Schoot-Groot, 

UTVN, 3e herziene druk, 2012
ISBN 978 90 6175 007 9

Gebonden/Hardcover, stofomslag, 246 blz.
Prijs: € 17,50

Deze herziene druk is vanaf 
september 2012 beschikbaar.

Zoals menig lezer heeft mogen ervaren, en zoals de 
titel al aangeeft, is deze woordentolk een ideale hulp 

bij het zoeken naar de betekenis van begrippen en 
woorden uit de wereld van de magie, de mystiek, 

het occultisme, de theosofie en de yoga.
De herziening betreft niet meer dan een aantal 

kleine, merendeels typografische aanpassingen, met 
weglating van een enkel woord en een nadere uitleg 

bij een tweetal Hebreeuwse begrippen. verschi jnt 

in september

3e druk!
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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

Nature Spirits, Spirit
Guides, and Ghosts: 
How to Talk with and 
Photograph Beings in Other 
Realms
A.D. Toy

Quest Books, 2012
ISBN 978 08 3560 902 9 
paperback, 227 blz.
Prijs: € 18,95

Atala Dorothy Toy is an author, 
workshop leader, subtle energy 
consultant, nature spirit photo-
grapher, and the founding presi-
dent of Crystal Life Technology, 
Inc – a company that provides 
subtle energy products and infor-
mation to the public.

The Trauma Tool Kit
Healing PTSD 

From the Inside Out
S.P. Banitt

 
Quest Books, 2012

ISBN 978 08 3560 896 1
paperback, 305 blz.

Prijs € 18,95

Pease Banitt’s techniques res-
tore a sense of wholeness at the 
core level from which all healing 
springs. The uniqueness of her 
book lies in its diversity and ac-

cessibility. She assesses the va-
lues and limitations of traditional 

and alternative therapies and 
suggests methods that are

universally available. 

Illusie en Werkelijkheid 
J.J. van der Leeuw

UTVN 2011
ISBN 978 90 6175 800 6

237 blz., geb., Incl. biografie. 
Prijs  € 23,50

 
Een uniek boek over de 

noodzaak van het overwinnen 
van illusies en over de toena-
dering van de werkelijkheid. 

Voor het eerst in Nederlandse 
vertaling. Oorspronkelijke titel:

The Conquest of Illusion.

In Illusie en Werkelijkheid 
houdt J.J. van der Leeuw een 
onvermoeibaar pleidooi voor 
de filosofie van de ervaring. 

Deze filosofie gaat niet uit van 
een theoretisch model van de 
werkelijkheid, maar van het 

subjectieve principe ‘dit heb ik 
gezien, dus weet ik.’
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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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