The Bible - A Biography
Karen Armstrong
Pgw, 11-2007
ISBN 978 0 87113969 6
301 pp., hard bound
Price € 20,95

Cradle to Cradle - afva
afval = voedsel
Michael Braungart en William McDonough
Search Knowledge/Scriptum Books,
2007
ISBN 978 90 5594577 1
237 blz., paperback. Prijs € 19,90

An eye-opening study of the world’s
most influential book examines
the Bible’s complex and varied
history, the social and political
environment in which oral history
became written scripture, how the
various books were collected into
a single volume, its acceptance
as Christianity’s sacred text, and
the impact of translation and
interpretation on meaning.

Puttend uit hun ervaringen met het (her)
ontwerpen van producten, bouwen
Braungart en McDonough een revolutionaire argumentatie op om eco-effectiviteit in de praktijk te brengen.



Theosophical
hical Encyclopedia
Philip Harris (General Editor), Vicente R. Hao
Chin Jr., Richard W. Brooks
Theosophical Publishing House
Philippines, 2006
ISBN 97 1616010 0
735 pp., 22 x 28 cm, hard bound
Price € 42,00
This ground-breaking work is the
collaborative effort of more than 110 scholars
and writers all over the world who are experts
in the field of theosophy, comparative religion,
philosophy, parapsychology, mysticism,
esoteric movements, yoga and spiritual
practices. It contains detailed explanations
of important concepts in theosophy, religion,
mysticism and esotericism with numerous
references and quotations from leading theosophical authors, particularly H.P. Blavatsky.
Key terms and concepts from Blavatsky’s
Secret Doctrine are defined and explained,
together with their etymological origins.

Ramana Upanishad
De verzamelde geschriften
van Ramana Maharsi
Philip Renard (red. en vert.)
Felix Uitgeverij Cothen,
2007 (2e druk)
ISBN 978 90 2151350 8
208 blz., gebonden.
Prijs € 24,95
In dit boek staat de vraag
‘Wie ben ik?’ centraal.
Ontdaan van al zijn vertrouwde eigenschappen,
is het ‘ik’, volkomen puur,
continu nieuw, op niet te
bevatten wijze licht schenkend vanuit zichzelf.
Ramana Maharshi noemt
dit ‘Ik, Ik’, en ook wel ‘het
Oog van het oog’.
Het is louter Zijn, louter
Bewustzijn, louter Vrede.

The Virtuous Key
Blavatsky Lecture 2006
Betty Bland
Theosophical Publishing
House London, 2006
23 pp., brochure
Price € 8,50
Dana (charity)
Shila (harmony in action)
Kshanti (patience)
Viraga (desirelessness)
Virya (energy of steady focus)
Dhyana (meditation)
Prajna (wisdom)

Theososche
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

Het Intentie-experiment
Kunnen je Gedachten De
wereld Veranderen?
Lynne McTaggart
Uitgeverij Ankh-Hermes,
2007
ISBN 9789020284560
339 blz., paperback
Prijs € 29,50
Wetenschappers uit de
gehele wereld hebben uitgebreid onderzoek gedaan
naar het fenomeen dat
gedachten en intenties een
tastbare energie zijn met
het verbazingwekkende
vermogen om onze wereld
te beïnvloeden. Dit is het
eerste boek dat niet alleen
het wetenschappelijk bewijs
van menselijke intentie naar
voren brengt, maar ook het
eerste dat uitlegt hoe je
deze kracht kunt gebruiken,
op individueel en op collectief niveau.
Lynne McTaggart is een
‘awardwinning’ journaliste
en auteur van vijf boeken.
Bij Ankh-Hermes verscheen
in 2004 haar wereldwijde
bestseller Het Veld.

De Bazel,
B
l ttempell aan d
de
Vijzelstraat in Amsterdam
Uitgeverij THOTH Bussum/Stadsarchief Amsterdam, 2007
ISBN 978 90 6868442 1
192 blz., 150 illustraties, gebonden. Prijs € 39,90
Het gebouw De Bazel, het voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij aan
de Vijzelstraat, waarin thans het
Stadsarchief van Amsterdam is gevestigd, is ontworpen door K.P.C.
de Bazel (1869-1923) en voltooid
in 1926. In ‘De Bazel, Tempel aan
de Vijzelstraat in Amsterdam’ wordt
de complete geschiedenis van
het gebouw verteld, van bank tot
archief: de ontwerp- en bouwgeschiedenis, de plek in de stad, het
fenomeen van het vroeg twintigsteeeuwse kantoorgebouw, het interieur, de gebruiksgeschiedenis, de
restauratie door architectenbureau
Fritz en de verbouwing door Claus
en Kaan Architecten. Het verhaal
van een geldtempel getransformeerd tot cultuurtempel.
Met onder meer een bijdrage van
Marty Bax, getiteld ‘De Boroboedoer van Amsterdam - Een esoterische interpretatie’.

Deze titels zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel Au Bout du Monde,

Als een
en wit zeil op de blauw
blauwe
zee - Het mooiste van
Krishnamurti
Hans van der Kroft
Uitgeverij Synthese Den Haag,
2007
ISBN 978 90 6271028 7
190 blz., paperback
Prijs € 14,95
Een bijzonder boek met de mooiste uitspraken en inzichten van J.
Krishnamurti, samengesteld door
Hans van der Kroft.
Met de selectie in dit boek wordt
de lezer op intensieve wijze ingeleid in het gedachtengoed van
Krishnamurti. Als een wit zeil op
de blauwe zee - Het mooiste van
Krishnamurti is niet alleen bedoeld
voor hen die al eerder kennismaakten met deze spirituele wijze,
maar is ook ‘een Krishnamurti om
mee te beginnen’; de ideale introductie tot zijn werk.
Hans van der Kroft (1928) maakt
deel uit van het dagelijks bestuur
van de Stichting Krishnamurti
Nederland en is oud-bestuurslid
van de Krishnamurti Foundation
Trust in Engeland. Hij heeft tevens
een tiental vertalingen van werken
van Krishnamurti op zijn naam
staan.

Singel 313, 1021 WJ Amsterdam, tel. (020) 625 13 97

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.

