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Geoffrey Hodson
The Pathway to Perfection

A Treatise on the Path of Swift Unfoldment

Theosophical Publishing House, Adyar
4e herdruk 2005, 70 bladzijden, hardcover
ISBN: 8170590213 - € 8,50
Dit boekje werd geschreven in een meditatieve staat. Dit werk beoogt enig begrip te
verschaffen van het hele proces van de evolutie van de mens tot een staat van perfectie.
De lezer ziet een glimp van de kansen, moeilijkheden, valkuilen en ups en downs van de
hele reis naar het volmaakte bestaan.
Uit de inhoud: De wetten van het spirituele leven, discipelschap, de eerste inwijding,
het leven van de ingewijde, moeilijkheden en gevaren op het Pad, de tweede en derde
inwijding, de vierde en vijfde inwijding.

Ianthe Hoskins
The Flower of Yoga

Introductory Notes for the Study of the Yoga Sutras of Patanjali

Theosophical Publishing House, Adyar
2e herdruk 2004, 60 bladzijden, softcover
ISBN: 8170592399 - € 4,50

Ianthe H. Hoskins was docent van beroep. Haar werk voor de Theosophical Society
was gevarieerd, waaronder het bestuur van de Engelse afdeling van de Society, het
houden van lezingen over de hele wereld, over theosofie, de filosofie van yoga en
vedanta. In de uitleg die hier wordt gegeven, zijn van bijzonder belang de woorden
‘Individuele toepassing’. In het moderne spraakgebruik is yoga een ‘doe-het-zelf ‘
wetenschap.

Driemaandelijks tijdschrift van de
Theosofische Vereniging in Nederland
Christmas Humphreys
The search within
Theosophical Publishing House, London
3e herdruk 1991, 160 bladzijden, softcover
ISBN: 0722910045 - € 12,50
Christmas Humphreys, boeddhist en theosoof, heeft zo’n 20 boeken op zijn naam staan.
The Search Within is een praktische meditatiecursus. Hij neemt de lezer mee door 12
stadia die hij ‘thema’s’ noemt, bekend uit het Boeddhisme, zoals zelf en niet-zelf, en. het
lijden en zijn oorzaak, juist handelen - reageren - niet handelen, de weg van het midden,
karma, compassie, de benadering van verlichting.

Redactie:
Marianne Plokker (hoofdredacteur)
Dit register kan, indien gewenst, worden uitgenomen
zonder onderbreking van de artikelen.
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Nr.

57

2

Anderson, Mary - De dood en de theosoof

141

3

Besant, Annie - De realiteit van het onzichtbare en de
werkelijkheid van de ongeziene werelden

157

4

Boyd, Tim - De betekenis van ons werk

53

2

Boyd, Tim - Mijmeringen over de geschiedenis en de invloed
van de Theosophical Society

105

3

5
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Artikel op Schrijver
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De betekenis van ons werk, Tim Boyd

57

2

De dood en de theosoof, Mary Anderson
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3

De Esoterische School van Theosofie, Pablo Sender
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3

De realiteit van het onzichtbare en de werkelijkheid van de
ongeziene werelden, Annie Besant

Boyd, Tim - Theosofie en de individuele mens
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4

De sublieme symboliek van de lotus, Linda Oliviera

1

Boyd, Tim - Wat de wereld nodig heeft
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4

Een esoterische visie op pandemieën, Pablo Sender
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4

Cendaña, Joselito Belmonte - Vrienden worden met het
coronavirus
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1
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Een nieuwe school, de Adyar Theosofische Academie (ATA),
Geetha Jaikumar

2

César, Carmen - Een pad naar universeel bewustzijn
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Een pad naar universeel bewustzijn, Carmen César
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Geertman, Louis - Het mysterie van de mystiek in de literatuur
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2

3

Hao Chin, jr., Vicente - Ons werk voor de 21e eeuw

Het denken vrij houden van vooroordelen: het is een ambacht,
Jan Nicolaas Kind

1

Hebert, Barbara B. - Wat doen theosofen eigenlijk?

63

2

Het mysterie van de mystiek in de literatuur, Louis Geertman

2

Heijbroek, Arend - Interview: Fay van Ierlant

94

2

Interview: Fay van Ierlant, Arend Heijbroek

1

Jaikumar, Geetha - Een nieuwe school, de Adyar Theosofische
Academie (ATA)
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3

Julian van Norwich, Ananya Sri Ram Rajan
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27

1

Leven zonder tussenkomst van de wil, J.K. Krishnamurti
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Krishnamurti, J.K. - Leven zonder tussenkomst van de wil

Mijmeringen over de geschiedenis en de invloed van de
Theosophical Society, Tim Boyd

4

Oliviera, Linda - De sublieme symboliek van de lotus
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1

O, wever van uw vrijheid, Ali Ritsema
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1

Ritsema, Ali - O, wever van uw vrijheid

91

2

Ons weer verbinden met de Moeder, Ananya Sri Ram Rajan

123

3

Samarel, Nelda - Therapeutic Touch: helen gebaseerd op
theosofie en wetenschap

109

3

Ons werk voor de 21e eeuw, Vicente Hao Chin, jr.

77

2

131

3

Sender, Pablo - De Esoterische School van Theosofie

Psychische verschijnselen en de vroege Theosophical Society,
Pablo Sender

180

4

Sender, Pablo - Een esoterische visie op pandemieën

105

3

Theosofie en de individuele mens, Tim Boyd

77

2
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Nelda Samarel
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Sri Ram Rajan, Ananya - Julian van Norwich

35
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2

Sri Ram Rajan, Ananya - Ons weer verbinden met de Moeder

Van hier naar daar: vrouwen en hun spirituele reis, Ananya
Sri Ram Rajan

1

Sri Ram Rajan, Ananya - Van hier naar daar: vrouwen en hun
spirituele reis

187

4

Vrienden worden met het coronavirus, Joselito Belmonte Cendaña
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Vrouwen en spiritualiteit: Maria Magdalena, Anaya Sri Ram Rayan
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4

Sri Ram Rajan, Ananya - Vrouwen en spiritualiteit:
Maria Magdalena

5
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Wat de wereld nodig heeft, Tim Boyd

39
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Wat doen theosofen eigenlijk?, Barbara B. Hebert
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Een fijne decembermaand toegewenst
en een goede gezondheid in 2021

Vrouwen en spiritualiteit:
Maria Magdalena
Ananya Sri Ram Rajan
Ananya Sri Ram Rajan is adviseur voor
de geestelijke gezondheidszorg in Aurora,
Illinois.
Dit artikel verscheen onder de titel
Women and spirituality: Mary Magdalene
in Theosophy Foreward, 9 december 2019.

Sinds 2016 erkent het Vaticaan haar als de apostel der apostelen, maar de geliefde
Maria Magdalena heeft een lange weg afgelegd. Oorspronkelijk werd ze gezien als
de berouwvolle vrouw in de bijbel bij wie Jezus zeven demonen uitwierp. Men dacht
dat ze een prostituee was. Jarenlang is Maria Magdalena een raadsel geweest in
het leven van Jezus. Heeft ze werkelijk bestaan? Was ze een prostituee? Was ze de
fysieke minnares van Jezus? Deze vragen zeggen meer over ons als mensheid en
onze nieuwsgierigheid, dan over iets anders. Misschien is het onze behoefte om Jezus
te zien als een menselijk wezen, niet anders dan wijzelf, met een menselijk leven en
met menselijke begeerten. De controverse over Maria Magdalena en haar relatie tot
Jezus heeft de nieuwsgierigheid gewekt van velen: wetenschappers, theologen en
feministen om er een paar te noemen.

Hoofdbestuur van de
Theosofische Vereniging
in Nederland
en redactie Theosofia
176
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Het boek van Cynthia Bourgeault, The meaning of Mary
Magdalen: Discovering the Woman at the Heart of Christianity1
(2011) geeft een begripvolle kijk op het mysterieuze wezen
Maria Magdalena, gebaseerd op canonieke en gnostische
evangeliën en ook op andere leringen en onderzoek. Haar
doel in dit boek is het opeisen van de legitieme rol van Maria
Magdalena als leraar en apostel. (In verband hiermee vraag
ik me af wat de invloed van Cynthia’s werk is geweest bij de
beslissing van het Vaticaan). Bourgeault beziet Maria van
drie verschillende kanten: als de apostel, als de geliefde en
als het symbool van de verenigende wijsheid. Vanuit deze
verschillende gezichtspunten kunnen we kijken naar de rol die
Maria Magdalena speelt als vrouw, als discipel en als leraar
van de wijsheidstraditie die mensen gidst op hun spirituele
reis.
1 De betekenis van Maria Magdalena; de ontdekking van de vrouw in het hart van het Christendom. Het
boek is niet vertaald in het Nederlands.
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