Sanskriet grammatica
Maaike Mulder
Olive Press, 2006
ISBN: 978 90 77787 09 0
154 blz., gebonden
Prijs: € 26,00

Gelatenheid
- Gemoed en hart bij Meister Eckhart
Gerard Visser
Uitgeverij SUN,
ISBN: 978 90 8506 492 3
256 blz., paperback Prijs: €24,50
Het zogeheten lege gemoed is een
kernbegrip in het werk van Meister
Eckhart, de befaamde middeleeuwse
mysticus. De filosoof Gerard Visser
onderzoekt het mystieke concept
van het lege gemoed en plaatst het
tegen de achtergrond van Aristoteles’
denkbeelden.

Eerste grammatica van het
Sanskriet in de Nederlandse taal.
Sanskriet is de klassieke taal van
het oude India. De meeste oude
Indiase teksten - en dat zijn er
heel veel - zijn in deze taal overgeleverd. Wil men Indiase religie
bestuderen, Ayur Veda of de
literatuur leren kennen, dan is dit
werk een onschatbare hulp.

Uitzicht door inzicht
- Universele Wijsheid, het NU en
onze toekomst
Robert A. Pullen
Uitgeverij Ankh-Hermes,
ISBN: 978 90 2020240 3
96 blz., paperback (Ankertje)
Prijs: €4,95

Ik is een deur
- Over Ramana Maharshi,
Atmananda & Nisargadatta
Maharaj
Philip Renard
Uitgeverij Asoka, 02-2008
ISBN: 978 90 5670 196 3
128 blz., paperback
Prijs: € 14,95
In Ik is een deur verschaft
Philip Renard ons een blik op
de essentie van de Advaita
Vedanta, waarin alles draait om
de huidige realisatie van vrijheid.
Het geeft een beschrijving van
het fenomeen dat de term ‘ik’
ook gebruikt kan worden om het
hogere niveau van werkelijkheid
mee aan te duiden, dat vooraf- en
voorbijgaat aan de persoon, en
nooit onvrij geweest is.
Dit thema wordt tot leven gebracht
aan de hand van tekstfragmenten
en uitspraken van de drie grote
twintigste-eeuwse Advaita leraren:
Ramana Maharshi, Atmananda en
Nisargadatta Maharaj.
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Als korrels tussen kaf
- Preken over teksten uit het Marcusen het Lucasevangelie
Aurelius Augustinus (354-430)
Vincent Hunink, Hans van Reisen,
Joke Gehlen-Springorum, Annemarie
Six-Wienen (redactie en vertaling)
Uitgeverij Damon, 09-2007 (2e druk)
ISBN 978 90 5573816 8
328 blz., gebonden
Prijs: € 24,95
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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

Grammar for the Soul
- How a Mere Comma Can Make Your Day
Lawrence A. Weinstein
Quest Books, 2008. ISBN: 978 0 8356 0865 7
163 pages, cloth. Price: € 14.00
In Grammar for the Soul Lawrence Weinstein shows that simple
grammar such as syntax and punctuation can be utilized as tools for
change and growth, just as yoga and the martial arts are used for
self-improvement.

The Light of the Russian Soul
- A Personal Memoir of
Early Russian Theosophy
Elena F. Pisareva,
John Algeo (editor)
Quest Books, 2008
ISBN: 978 0 8356 0866 4
168 pages, paperback
Price: € 16.50

The One True Adventure:
Theosophy and the Quest for
Meaning
Joy Mills
Quest Books, 5-2008
ISBN: 978 0 8356 0868 8
432 pages, paperback
Price: € 20,50

Mencius

Karel van der Leeuw (inleiding,
vertaling en commentaar)
Uitgeverij Damon, 4-2008
ISBN: 978 90 5573690 4
256 blz., gebonden
Prijs € 24,90
‘Mencius’ - de gesprekken van Meester Meng
(ca. 300 v. Chr.) - geldt al duizend jaar als één
van de vier hoofdwerken van het confucianisme.
De invloed van het geschrift in de Chinese
traditie kan nauwelijks worden overschat en is
vergelijkbaar met die van Augustinus in het
christelijk denken.

Deze titels zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel Au Bout du Monde,
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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
Doeleinden
van de Theosofische
Vereniging:
onverklaarde wetten in de natuur
en van de vermogens die in de mens
latent aanwezig zijn.
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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