wetenschap

l

kunst

l

cultuur

l

geschiedenis

Pentagram Boekwinkel

catalogus
voorjaar/zomer
2018
www.rozekruispers.com

1

de morgenster

het mysterie rond

francis bacon

Was hij Shakespeare?

‘Ik kan jou natuurlijk ook zomaar van
het mysterie rondmijn rug afwerpen, als je zo
onbeschoft tegen me blijft praten.’
Thurisaz schrikt even van haar reactie
‘Het enorme oeuvre van Francis
en Bahoudt gauw met beide handen de
con kan in twee gedeelten worden
zadelknop vast. ‘Ik wilde je niet
gezien: het werk dat hij onder zijn eizegt hij snel. ‘Ik wil je
gen naam gepubliceerd heeft beledigen,’
en de
alleen maar beter leren kennen.’
werken die hij onder vele pseudoniemen – onder andere Shakespeare
–
De adelaar
gooit even haar kop naar
geschreven moet hebben. Bestudeachteren. ‘Kennen, kennen… jullie
ring van beide aspecten van zijn werk
kennis bestaat voornamelijk uit
leert dat ze nauw met elkaar verbononnodig veel praten. Het enige wat
den zijn, als twee zijden van dezelfde
medaille.’
tot nu toe de moeite waard is
om naar te luisteren zijn
‘De Londense theaters warengeweest
in die
elfenliederen.’
tijd niet bepaald centra van deugdzaamheid. De toeschouwers bestonDit kon Thurisaz moeilijk tegenden veelal uit zwervers, armen,
boespreken. Hij had tenslotte nooit elfen
ven en pooiers. De meeste vrouwen
gingen niet naar het theater horen
en als zingen.
‘We
ze dat wel deden, droegen ze
eenzijn er. Houd je goed vast, dan
masker. De gespeelde toneelstukken
ga ik landen. Je bezoekt jouw grootwaren van een bedenkelijk moreel
vader geen moment te vroeg. Zijn
niveau. Dat veranderde geleidelijk
einde nadert!’

Francis Bacon

het mysterie rond

Francis Bacon
Was hij Shakespeare? Beïnvloedde hij
de denkwereld van de klassieke rozenkruisers?

Jaap Ruseler

uitgeverij

Aangrijpend ook is het moment dat de zwak
geworden Othila hem vertelt van de voorspelling
van Yggdrasill, de draak. ‘Je staat bij mij in het krijt,
Othila, maar niet jij zult die schuld inlossen.’
Thurisaz weet dat dat verband houdt met zijn
opdracht. Met een brok in zijn keel zegt hij tegen
Othila: ‘Ik heb de grote runensteen gezien op het
moment dat de drie volle manen in één lijn stonden.
Het was lastig ze te ontcijferen. Ik heb de runen
later op perkament getekend, maar ik ben er niet
veel wijzer van geworden.’
Othila leest wat hij geschreven heeft, plooit met
moeite een glimlach op zijn verweerde gelaat en
fluistert: ‘Vind de sleutel ervoor die verborgen ligt in
het hart, mijn jongen’ – waarna hij zijn laatste adem
uitblaast.

Was hij Shakespeare ?
Beïnvloede hij de denkwereld van
de klassieke rozenkruisers?

toen een nieuwe groep professionele toneelschrijvers de wegbereiders
werden voor de Shakespeare-toneelstukken.’

Jaap Ruseler
de morgenster

Deel II van de trilogie Erea – De wereld van de drie
manen toont ons Thurisaz, de hoofdpersoon, als een
jonge held, op zijn merkwaardig voorbestemd pad.
Hij ziet zijn geboortestreek weer, maar niet om een
vrolijke reden: zijn grootvader Othila is stervende.
Hij leert magie van Marwyn, een onsterfelijk
elfenwezen. Hij ontdekt het complot van koning
Hagalaz, de vader van Laslo, aan wie hij vanaf het
eerste moment op de Academie een hekel had.
Hij reist mee met nomaden-elfen en de avonturen
die hij meemaakt in Lūfēng zijn gewoon heftig. Hij
ontmoet Fenrir de oerwolf, die geketend ligt in de
grot waarin hij schuilt voor zijn achtervolgers. En wat
te denken van zijn ontmoeting met een koninklijke
reuzenadelaar, die begon als een bloedstollend
gevecht, maar eindigt in wederzijdse bevrijding?

Het mysterie
rond Francis
Bacon

Jaap Ruseler

uitgeverij

JAAP
RUSELER

hardback met stofomslag | 312 blz
€ 29,50 | bestelnr. 1247

uitgeverij De Morgen

ISBN 978 90 7794 414 1

F

RANCIS BACON (1561-1626) is een enigmatische figuur. Hij staat bekend als de
zoon van een gerenommeerd jurist en zijn moeder kwam uit een intellectuele familie.

Maar er wordt tevens gezegd dat hij de zoon was van koningin Elizabeth I. Als hij na
Elizabeth Engeland zou hebben geregeerd (in plaats van Jacobus I) zou Europa een
geheel andere koers hebben gevaren. Wat opleiding betreft volgde Bacon zijn vaders
voetstappen: hij studeerde rechten aan de universiteit van Cambridge en Gray’s Inn,
een van de vier Londense gerechtshoven, die tegelijk studiecentra waren.
In 1577 aanvaardde hij een ambtelijke positie bij de ambassadeur van Frankrijk en
verkeerde daar in de hoogste kringen. Als noordelijke homo universalis hield hij zich
met alle wetenschappen bezig en zijn invloed reikte ver.
Zijn grote doel was The Great Instauration – de grote omwenteling waarbij hij Enge-

land, en heel Europa op een nieuwe leest van denken en handelen wilde schoeien.
In 1605 publiceerde hij de Advancement of Learning, in de hoop dat hierdoor een
nieuwe vorm van wetenschap het licht zou zien. Daarin zouden opvoeding, opleiding
en de voorbeelden uit de theaterwereld het bewustzijn van edelen en dat van gewone
mensen kunnen veranderen. Er bleek echter nauwelijks geestdrift voor te zijn.
Jaap Ruseler onderzoekt de claim dat Francis Bacon de man achter Shakespeare is geweest, en de schrijver was van diens toneelstukken. Hij toont aan dat die in ieder geval
door een collectief zouden zijn geschreven.
Ook kijkt de schrijver naar de mate waarin hij het denken heeft beïnvloed van de rozenkruisers, die ongeveer tegelijkertijd met hun openbare activiteiten naar buiten traden.

B

este boekenklant

Aan alles ligt een idee ten grondslag. Niets is geschapen zonder een voorgaand idee. Het
idee is dé scheppende gedachte. Door deze gedachte ontstaat er een verlangen het idee te
realiseren. Verlangen is een aantrekkende kracht, energie die, als zij sterk genoeg is, gestalte
kan geven aan het idee. Zo creëert en vormt een mens de wereld om zich heen.
Ook alles dat niet door mensen is bedacht en gerealiseerd, is tot aanzijn gekomen door een
achterliggend idee. Zo is de mens zelf ook een schepping waar een oorspronkelijk idee aan
ten grondslag ligt. Wat is het oorspronkelijke idee van de mens? Waartoe bent u tot aanzijn
geroepen? Wanneer deze vraag vanuit het diepst van ons wezen naar boven komt, gaan wij
op zoek. Op zoek naar het WAAROM van alles.
De Rozekruis Pers tracht in deze behoefte van de geestelijke zoeker te voorzien. Boeken zijn
namelijk geen dode letters. De letters dragen ons het idee over van de auteur, zodat wij daar
deelgenoot van kunnen worden. Elk boek is een idee, een gedachte, waar een bezieling aan
ten grondslag ligt. Tijdens het lezen van een boek kan het idee wat hiermee verbonden is zich
aan ons openbaren en in ons tot leven komen, als het iets is waar wij naar verlangen.
Zo kan een boek een grote hulp zijn voor een ieder die verlangt het wonder van het leven te
doorgronden. Want alleen als het idee je helder voor ogen staat, kun je begrijpen waarom iets
is zoals het is. Wij hopen dat u in de catalogus boeken vindt die voor u in deze zin van grote
waarde zijn.
Ook dit keer hebben wij weer 10 aantrekkelijke boeken en 2 CD’s in de aanbieding. Muziek is
de taal van de ziel en kan ons soms dieper raken dan duizenden woorden.
Maar eerst is er een boekwinkellezing in Haarlem door Inez van Oord en haar broer Jos.
De lezing zal gaan over haar boek Rebible. Zie ook blz. 3.
Wij wensen u alvast een heerlijke zomer, en veel leesplezier!
Maartje Letema

Oude Culturen......................................... blz 03
Christendom........................................... blz 03
Oosterse wijsheid.................................... blz 05
Wetenschap | kunst | cultuur | geschiedenis... blz 07
Gnosis | hermetica | alchemie | mystiek........ blz 09
Graal | katharen | rozenkruis...................... blz 09
Geestelijke stromingen......................... ... blz 11

De aktieperiode geldt van
1 mei 2018 tot 1 aug. 2018
Zie blz. 20-21 en blz. 38

Gezondheid | kookboeken | opvoeding |
psychologie........................................ blz 13
Westerse filosofie | symboliek............... blz 15
Romans | verhalen | mythen | poëzie
blz 19
Actieboeken........................................ blz 20
Cadeauboekjes.................................... blz 23
Jeugdboeken....................................... blz 25
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christendom
oude culturen

zoektocht naar deze en andere verhalen, die voortaan op
een andere manier inspireren.

Alleen met het hart denk je
goed

Lezing Rebible – 9 mei 2018
in Pentagram boekwinkel

Törpel, Claudia | softback | 240 blz. | € 24,50
bestelnr. 9789490712037

Claudia Törpel beschrijft het lichaam en de orgaanfuncties
zoals de oude Egyptenaren dit zagen. In hun cultuur was
het hart naast een fysiek orgaan ook middelpunt van de ziel
en drager van de geestelijke kern van de mens. Het hart van
de farao was verbonden met het hart van alle mensen en
de goden en werkte, volgens het Hermetische ‘Zo boven,
zo beneden’. Ook de huidige mens moet zich richten
op ‘het denken met het hart’, zodat het mechanistische
wereldbeeld achter gelaten kan worden.

De Maya’s: dragers van
universele wijsheid
Zwaal, Natascha | softback | 77 blz. | € 15,00
bestelnr. 9789077944011

De Mayacultuur is eeuwenoud en mysterieus. De tempels
en piramiden, het symbolenschrift en hun kalender zijn
overgebleven, terwijl al de geschriften van de Maya’s
tijdens de kolonisatie vernietigd zijn. Natasja Zwaal verbleef
enkele jaren bij de moderne Maya’s in Mexico. Ze leerde de
symboliek begrijpen in de talloze verhalen zoals de mystieke
Popol Vuh en in de inscripties in tempelsteden zoals Chichen
Itza en Palenque. In dit boek leert de lezer over de wijsheid
van de Maya’s, aan de hand van getekende illustraties.

christendom

Rebible, ontdekking van
vergeten verhalen
Oord, Inez van | hardback | 264 blz | € 24,99
bestelnr. 9789021566320

Verhalen in de Bijbel zijn soms moeilijk te begrijpen. Jezus
liep over het water, Eva at een appel, Mozes ontving de
Tien Geboden. Wat is de betekenis van deze verhalen voor
mensen van deze tijd? Rebible, dat genomineerd is voor
het beste spirituele boek 2018, is het verslag van haar

Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen, naar deze
verhalen te luisteren, zodat ze weer (op-nieuw) gaan spreken? In haar lezing op wo. 9 mei vraagt Inez van Oord
het haar broer Jos, theoloog, en gaat bij zichzdelf te rade.
De lezing is van 20.00 uur tot 22.00 u. (welkom vanaf
19.30 u.). Adres: Bakenessergracht 1, 2011 JS Haarlem.
Graag van te voren aanmelden. Kosten: vrijwillige bijdrage.
Zie ook: www.rozekruispers.com/nl/agenda

De Oerknal van het
Christendom
Slavenburg, Jacob | softback | 219 blz. | € 22,50
bestelnr. 9789067322775

Woorden van Jezus en Christus-verschijningen zorgden
tweeduizend jaar geleden voor een explosie... in het
hart. De charismatische beweging die daaruit ontstond
en als een brede stroom uitwaaierde, werd echter steeds
meer gekanaliseerd. Een spirituele kern werd tot een
institutionele kerk. De schrijver voert de lezer mee door de
bonte wereld van de vroege christenen, voortgekomen uit
het joodse christendom. De gnostici uit die periode werden
veroordeeld en ‘verdwenen’, maar hun boodschap is nooit
echt verdwenen.

Waarin Islam en Christendom
verschillen
Stolp, Hans | hardback | 144 blz | € 15,bestelnr. 9789020214468 (verschijnt 29-05-2018)

Waarom staan in onze tijd islam en christendom (ofwel
islam en de westerse cultuur) vaak zo vijandig tegenover
elkaar? In de discussie worden dezelfde (voor)oordelen
eindeloos herhaald. Is het mogelijk die patstelling te
overwinnen? Dat kan, zegt Hans Stolp, door een dieper
inzicht in de vraag waar het in christendom en islam nu
eigenlijk om gaat. Hij legt in dit boek op een begrijpelijke
manier de oorsprong van beide geloven uit. Hij geeft een
historisch en theoretisch kader en laat zien wat christenen
en moslims van elkaar kunnen leren.
3
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oosterse wijsheid
De kracht van Luther

Confusius – De gesprekken

Kootte, Tanja | softback | 176 blz | € 24,95
bestelnr. 9789462582255

Vertaald en toegelicht door Schipper, Kristofel | softback |
432 blz | € 24,99 | bestelnr. 9789045036236

Het Lutherjaar 2017 gaf aanleiding tot vele publicaties en
tot een tentoonstelling in het Museum Catharijneconvent in
Utrecht. In een begeleidend boek gaan verschillende kenners
in op de betekenis van Luther voor kerk en godsdienst. Zijn
theologie, zijn geschriften en Bijbelvertaling komen aan de
orde, maar ook zijn liederen en vooral ook het beeld van
hem in de kunst. Ook aan de betekenis van Luther en de
Reformatie voor de huidige tijd wordt aandacht gegeven.

De gesprekken zijn de voornaamste bron voor de filosofie
van Confucius (551-479 voor onze jaartelling). Zijn
levensbeschouwing wordt gezien als de grondslag van
de Chinese beschaving. In de tijd van Confucius bestond
China uit een groot aantal staten die voortdurend met
elkaar in oorlog waren. Confucius verwierp de samenleving
waarin alleen afkomst en fortuin telden, en geloofde in de
waarde van de individuele mens. De Chinese revolutionaire
beweging heeft destijds het confucianisme bestreden, maar
het bleek te diep in de Chinese beschaving geworteld om
te kunnen worden uitgeroeid. Vandaag de dag is Confucius
in China weer in ere hersteld. Deze vertaling van Kristofer
Schipper verscheen eerder in 2014 als hardcover.

Een reis langs de mysteriën
Slavenburg, Jacob | hardback | 320 blz | € 29,50
bestelnr. 9789462492394

Oude mysteriën kunnen moderne mensen nog altijd boeien.
Wat vond er plaats tijdens de rituelen van Isis? Wat gebeurde
er in de mysteriën van Orpheus, Demeter en Mithras? Welk
geheim droeg Maria Magdalena met zich mee? Wie was
Hermes Trismegistus en wat betekende de hermetisch
gesloten geheimtaal van de alchemisten? Wat gebeurde er
in de loges van vrijmetselaars en rozenkruisers? Zijn er nog
steeds geheime genootschappen waar de oude mysterietaal
tot leven wordt gebracht? Dit rijk geïllustreerde boek
probeert, met behulp van uniek overgeleverd materiaal,
antwoorden te vinden op al deze vragen.

oosterse wijsheid

Hart voor Tao
Nooyen, Elly | softback | 335 blz. | € 29,50
bestelnr.9789067324212

Veel is geschreven over de diepte en de wijsheid van
het onnoembare, van Tao. Elly Nooyen schenkt hier een
extra dimensie aan de Tao Teh Jing van Lao Zi door het
gemeenschappelijke van Het Pad van Tao te laten zien in
de scholen van Oost en West. Verschillende Nederlandse
vertalingen zijn naast elkaar gezet om zo op leerzame wijze
de lezer te laten zien hoeveel verschillende interpretaties
van deze compacte, mystieke Chinese tekst mogelijk zijn.

Boeddhisme is een religie!
Brazier, David | softback | 160 blz | € 19,95
bestelnr. 9789056703851 (verschijnt 15-05-2018)

David Brazier beschrijft zichzelf als boeddhist en
psychotherapist. In dit boek toont hij dat boeddhisme meer
is dan een praktische snelweg naar geluk of een reeks
technieken voor persoonlijke groei. Als volwaardige religie
wijst het boeddhisme op de mogelijkheid tot zelfoverstijging
in tegenstelling tot de fundamenteel onbevredigende
pogingen tot zelfverbetering. Overgave, geloof en besef van
grondeloosheid zijn dan ook wezenlijke kenmerken van een
geestelijke cultuur die zijn oorsprong vond in de leringen
van de historische Boeddha en uitgroeide tot een van de
grote wereldreligies.

Compassie en leegte,

het vroegboeddhistische pad van
meditatie
Analayo, Bhikkhu | softback | 256 blz | € 24,95
bestelnr. 9789056703837

Compassie en leegte zijn twee fundamentele begrippen uit
het vroege boeddhisme. Compassie betekent mededogen:
de diepgevoelde wens dat anderen vrij zijn van lijden en
hulp krijgen wanneer dat nodig is. Een belangrijk gegeven
in het menselijk contact, een thema dat bijzonder actueel
5

oosterse wijsheid

6

wetenschap l kunst l cultuur l geschiedenis
is en onze eigen ontwikkeling op de proef stelt. Analayo
onderzoekt het begrip ‘leegte’ als een geleidelijk proces
waarbij stapsgewijs de manier wordt beschreven waarop de
wereld doorgaans wordt ervaren. Vanuit dat inzicht kunnen
we alles leren zien zoals het werkelijk is.

wetenschap l kunst
cultuur l geschiedenis

Het onzegbare in het werk van
Shakespeare
Diverse auteurs | softback | 52 blz. | € 11,95
bestelnr. 9789067323895

Shakespeare’s teksten en spelen zijn zo vol drama en
wijsheid, dat zij uit één impuls lijken te komen, uit één bron
van mysteriën. Mysterievol is ook de man die achter de
naam Shakespeare schuilging. Was hij een eenvoudig acteur
uit Stratford-upon-Avon of een vertrouweling aan het hof
van koningin Elizabeth I? Drie fascinerende voordrachten
ontvouwden de diepgang en het mysterie in het werk van
deze grootste van alle Engelse schrijver-dichters.

Onsterfelijke geest,

wetenschap en de continuïteit van
bewustzijn buiten de hersenen
Laszlo, Ervin & Peak, Anthony | softback | 192 blz
€ 17,95 | bestelnr. 9789492500908

Bestaat ons bewustzijn ook buiten ons brein of ons
lichaam? Voor spiritualiteit en geloof is dat geen vraag,
maar de auteurs baseren zich op wetenschappelijke
aanwijzingen dat bewustzijn ook buiten een levend
organisme kan bestaan, zelfs al is het lichaam overleden.
Zij onderzochten bijna-doodervaringen, communicatie
na de dood, reïncarnatie en neuro-zintuiglijke informatie
ontvangen tijdens een andere staat van bewustzijn. De
schrijvers gaan ervan uit dat bewustzijn onsterfelijk is in de
diepere niet-gematerialiseerde sfeer.

Max Liebermann en het Duitse
impressionisme
Dijke, Frouke van en Martin faass | Hardback | 216 blz
€ 24,95 | bestelnr. 9789462582569

Max Liebermann (1847-1935) was één van de belangrijkste Duitse schilders van zijn tijd. Als zoon van een rijke
textielfabrikant verbeeldde Liebermann het leven dat hij zelf
nooit heeft gekend: dat van boeren en arbeiders. Zijn onderwerpen vond hij vooral in Nederland waar hij de zomers
doorbracht. Daar schilderde Liebermann wevers in Zweeloo,
weesmeisjes in Amsterdam en vissers in Scheveningen. Na
verloop van tijd koos Liebermann voor een lichter palet en
een lossere penseelstreek. Steeds vaker schilderde hij het
mondaine tijdverdrijf van de bourgeoisie. Hij werd daarmee
de belangrijkste vertegenwoordiger van het Duitse impressionisme.

De ondergang van
het Avondland – deel 1 en 2
Spengler, Oswald | Hardback | 1200 blz | € 89,00
bestelnr. 9789089531568

De eerste Nederlandse vertaling van een boek dat in
Duitsland een eeuw geleden verscheen, en dat grote
invloed heeft gehad op schrijvers, filosofen en politici.
Spengler laat zien hoe culturen opkomen en vergaan, in
een proces dat vergelijkbaar is met de seizoenen. Op grond
van de overeenkomsten in ontwikkeling kon Spengler
voorspellingen doen over het verdere verloop van onze
geschiedenis. Veel van deze voorspellingen zijn honderd jaar
later nog altijd actueel. Volgens Spengler is de democratie
bijvoorbeeld een voorbijgaande fase in onze cultuur. Politiek
zou steeds meer in management veranderen, om over te
gaan in een machtsstrijd tussen sterke leiders.

De Muur van Hadrianus,

De Romeinse limes in GrootBrittannië
Goldsworthy, Adrian | softback | 192 blz | € 18,99
bestelnr. 9789401912440

Keizer Hadrianus besloot in het jaar 122 tijdens een
rondreis door het rijk dat de noordgrens in Brittania
versterkt moest worden. De 117 kilometer lange Muur
van Hadrianus strekte zich uit van kust tot kust, net iets
ten zuiden van de huidige grens met Schotland. De muur
was een indrukwekkend vertoon van de Romeinse macht.
Vooral in het midden staat de muur nog overeind, als
levend monument in het landschap. Goldsworthy beschrijft
7
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de geschiedenis van de muur, van het ontwerp tot de bouw
en het leven van de wachters.

De Prins,

Willem van Oranje, 1533-1584
Graaf, Ronald de | softback | 256 blz | € 29,95
bestelnr. 9789492168191

Over Willem van Oranje is de laatste tijd wel beweerd dat
hij een berekenend man was die alleen aan zijn eigen
glorie dacht. Dit boek toont overtuigend aan dat Willem
in zijn optreden boven zichzelf uitsteeg. Bovenal was hij
een hardwerkende idealist. De Graaf vond in Duitsland de
bijzondere correspondentie tussen Willem en zijn zwager
graaf Günther van Schwarzburg. Deze brieven en de
correspondentie tussen Willem en zijn vier echtgenotes
werpen een persoonlijk en verrassend intiem licht op het
leven van de Vader des Vaderlands.

Geschiedenis van Nederland,
De canon van ons vaderlands
verleden

Hellinga, Gerben | hardback | 208 blz | € 29,95
bestelnr. 9789462492608

De Canon van Nederland is een lijst van vijftig thema’s die
chronologisch een samenvatting geeft van de geschiedenis
van Nederland. De Canon werd in 2006 samengesteld ten
behoeve van het onderwijs. Deze geactualiseerde versie van
de canon vormt het fundament van de culturele bagage die
elke Nederlander als vanzelfsprekend zou moeten hebben.
Deze (zesde) herziene druk is bijgewerkt tot juli 2017.

gnosis l hermetica l alchemie

De Egyptische Oergnosis
deel 1 t/m 4

Rijckenborgh, Jan van | hardbacks | 1066 blz | € 90,00
De Egyptische Oergnosis en haar roep in het eeuwige nu
– alle 4 de delen gebundeld | bestelnr. 1169

De eeuwenoude Hermetische geschriften, waaronder het
Corpus Hermeticum, zijn de neerslag van ervaringen met
de wereld van de geest, en bieden een wegwijzer naar
die geestelijke wereld. J. van Rijckenborgh ontsluit in zijn

verklaringen de toegang tot deze ervaringen. In zijn uitleg
kan de kennis van het hart, de liefde-wijsheid of gnosis,
opvlammen en een diep inzicht bieden in de eeuwige
wijsheid die in de Hermetische teksten besloten ligt.

Hermes Trismegistus
Broek, Roelof. van den | hardback | 365 blz. | € 10,00
bestelnr. 9789071608223

Na de twee hermetische hoofdwerken Corpus Hermeticum
en Asclepius volgt Hermes Trismegistus als derde grote
hermetische teksteditie. Naast al bekende hermetische
fragmenten zijn belangrijke recent ontdekte teksten
opgenomen: de Weense fragmenten, de Hermetica van
Oxford, de Definities van Hermes Trismegistus, en ook
De Inwijding in de achtste en de negende sfeer (Nag
Hammadi, 1945). De veelbesproken vraag of er in de eerste
eeuwen van onze jaartelling hermetische gemeenschappen
bestonden met inwijdingen, gebeden en riten is door deze
tekst weer bijzonder actueel geworden.

graal l katharen l rozenkruis

In het teken van de Driebond
van het Licht
Diverse auteurs | softback | 183 blz | € 27,50
bestelnr. 9789067324397

Iedere eeuw kenmerkt zich door een eigen, geheel nieuwe
atmosfeer met de werkzaamheid van nieuwe spirituele
energieën. En aan het einde van een eeuw worden
zaden gezaaid die in de volgende eeuw – als nieuwe
mogelijkheden – zullen ontkiemen, groeien en bloeien. Met
het verschijnen van het boek In het teken van de Driebond
van het Licht publiceert de Geestesschool van het Gouden
Rozenkruis de toespraken van drie internationale ‘Ussat’conferenties in Zuid-Frankrijk. Deze conferenties werden
gehouden in 2001, 2006 en 2012, voor ongeveer 2500
leerlingen en leden.

De Rozenkruisers in Nederland
Snoek, Govert | hardback | 681 blz | € 29,50
bestelnr. 9789067323246

Met de publicatie van de Fama Fraternitatis (1614),
9
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Confessio Fraternitatis (1615) en de Chymische Hochzeit
(1616) raakte de beweging van de Rozenkruisers in het begin van de zeventiende eeuw in Duitsland bekend. De twee
eerste geschriften werden al snel in het Nederlands vertaald
en trokken hier de aandacht. De auteur laat zien wie er
zoal in de zeventiende eeuw in Nederland gereageerd hebben. Zowel voorstanders als tegenstanders komen aan het
woord. Dit boek geld als het standaardwerk over de vroege
fase van de Rozenkruisers in Nederland.

Impulsen van de rozenkruisers
in de ontwikkeling van Europa
Heyer, Karl | hardback | 138 blz | € 19,50
bestelnr. 9789490455972

Heyer bestudeerde de impulsen van Christian Rosenkreutz en
de rozenkruisbeweging in Europa. Hij komt tot verrassende
inzichten: van veel rozenkruisimpulsen hadden we het
bestaan en de invloed nooit gedacht. Ook de impulsen
van de tegengestelde krachten komen aan bod. Een sterke
studie, op antroposofische grondslag.

geestelijke stromingen

Stemmen van de Stilte
Diverse auteurs | softback | 56 blz | € 11,95
bestelnr. 9789067323710

In dit symposion van november 2009 werden twee voordrachten gewijd aan George Mead en het boek Zegezangen
van Hermes’ Gnosis met opnieuw vertaalde teksten van
Mead. Mead maakte begin vorige eeuw een Westerse wijsheidsschat, die meer dan vijftien eeuwen door de gevestigde theologie was vergeten of verdrongen, weer beschikbaar voor het grote publiek. Hij hoopte dat de inhoud van
die bronnen ‘hen die tot nu niets gehoord hebben over de
Gnosis, de weg moge wijzen naar een hoger leven.’

Aantekeningen
Krishnamurti, Jiddu | softback | 310 blz | € 19,95
bestelnr. 9789062711499

Krishnamurti’s Aantekeningen zijn een uniek spiritueel

document waarin hij op indringende wijze verslag doet van
zijn waarnemingen, ervaringen en bewustzijnstoestanden.
Op 323 met de hand geschreven pagina’s beschrijft hij
in dichterlijk proza de beweging van de wolken, van de
wind, de bomen, het licht, de vogels en de extatische
eenheidsbeleving die hij in deze natuurverschijnselen
ervaart. Meditatie kan, volgens Krishnamurti, niet
methodisch worden opgewekt, maar is een explosie van
‘gewaar-zijn’ op het moment waarop je denken stil is en je
de feiten ziet zonder ze te willen veranderen. en

De legende 1717

Vrijmetselarij, 300 jaar droom en
daad?
Commers, Ronald | softback | 156 blz | € 19,50
bestelnr. 9789044135374

1717-2017, 300 jaar vrijmetselaars. Volgens de auteur is
de vervolmaking van de individuele mens en de verbetering
van het mensengeslacht dat de vrijmetselaar beoogt, van
veel latere datum dan 1717. Die essentiële en waardevolle
thema’s werden gaandeweg in de tweede helft van de 18de
en het begin van de 19de eeuw toegevoegd. Hij buigt zich
kritisch over legenden die een vrijmetselarij kenmerken,
vanuit de opvatting dat de hang naar het legendarische
ten koste gaat van haar wereld- en levensbeschouwelijke
inhoud.

Meesterschap in liefde
wijsheid van de Tolteken

Ruiz, Don Miguel | hardback | 176 blz | € 15,00
bestelnr. 9789020214482

Meesterschap in Liefde, wijsheid van de Tolteken is het
bekendste boek van Don Miguel Ruiz. Hierin laat hij ons
zien hoe onze op angst gebaseerde overtuigingen en
ideeën onze liefde ondermijnen en veel ellende en drama
in onze relaties veroorzaken. Aan de hand van levendige
waargebeurde verhalen beschrijft Ruiz hoe we onze
emotionele wonden kunnen helen en de vrijheid en vreugde
in ons leven kunnen herstellen die we van nature in ons
hebben. ‘Geluk kan alleen maar van binnenuit komen en
is het resultaat van jouw liefde .’
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Genezen, dialoog tussen
lichaam en ziel

immuunsysteem versterken. In dit boek laat hij zien hoe je
van deze natuurtherapie kunt gebruikmaken.

Veggie in 30 minuten,

recepten voor snelle
vegetarische gerechten

100

Witsenburg, Bob | softback | 188 blz | € 22,50
bestelnr. 9789077944042

Bergqvist, Ylva | hardback | 192 blz | € 19,99
bestelnr. 9789491853197 (verschijnt 08-05-2018)

Het boek is de neerslag van 30 jaar antroposofische
huisartsgeneeskunde. In heldere, korte stijl wordt aan nietartsen inzicht gegeven in vele vragen op medisch gebied.
Van de besproken ziekten leer je de oorzaak, gezien vanuit
de antroposofische levensbeschouwing, en de aanpak,
als die er is. Altijd kun je door ziekte tot creativiteit en
zingeving komen.

Weinig tijd om uitgebreid te koken maar wel een
volwaardige maaltijd willen nuttigen? Dit boek bevat 100
recepten voor snelle en gemakkelijke groene gerechten:
soep, pizza en pasta, rijst, noodles, burgers, pannenkoeken,
taco’s, salades en allerlei heerlijke bijgerechten. Met diverse
wereldgerechten die in ieder geval vegetarisch maar vaak
ook vegan zijn.

Hoge bloeddruk natuurlijk
behandelen

Het vegetarische antwoord,

zelf je bloeddruk verlagen

verbeter je gezondheid én
de wereld waarin je leeft!

Flemmer, Andrea | softback | € 16,50
bestelnr. 9789088401671

Rose, Stewart | softback | €16,50
bestelnr. 9789088401695

Vrijwel iedereen met hoge bloeddruk krijgt reguliere
medicijnen voorgeschreven. Gelukkig zijn er talrijke
alternatieven waarmee wijzelf op een zachte en natuurlijke
manier onze bloeddruk kunnen verlagen en daardoor de
kans op hartaanvallen en beroertes verminderen. Alle in
dit boek beschreven natuurlijke middelen, geneeskrachtige
planten, alternatieve therapieën en voedingstips werden
door dr. Flemmer kritisch onderzocht en hebben hun
werkzaamheid in de praktijk bewezen.

Shinrin-Yoku – De kunst en
wetenschap van het bosbaden

In dit boek voor vegetariërs, wereldverbeteraars, en
voor iedereen die nog twijfelt, beschrijft Stewart Rose
toegankelijk over de voordelen van een vegetarisch
dieet. Ondersteund door conclusies uit wetenschappelijk
onderzoek benadrukt hij dat vegetarisme een positief effect
heeft op zowel onze gezondheid (kanker, hartziekten,
hoge bloeddruk, diabetes) als het milieu (opwarming van
de aarde).‘Verbeter je gezondheid én red de wereld!’ is
het devies. Met tips en praktisch advies hoe succesvol
over te stappen naar een vegetarisch dieet, uitgesplitst op
leeftijden. Zodat je vanaf nu altijd antwoord kunt geven als
mensen vragen waarom je vegetariër bent!

Li, Qing | hardback | 320 blz | € 20,00
bestelnr. 9789400509849

The Plant Pharmacy,

Shinrin betekent bos. Yoku betekent baden. Shinrin-yoku
of bosbaden is in Japan al tientallen jaren hét geheim om
gezonder, rustiger en gelukkiger te worden. Door shinrin-yoku
maak je weer verbinding met de natuur: boswandelingen,
pauzeren in een park en met blote voeten door het gras
lopen. Dr. Qing Li, dé expert in bosgeneeskunde, toont
aan hoe bomen en planten je bloeddruk kunnen verlagen,
stress kunnen verlichten, je meer energie geven en je

Koken met de kracht van de natuur
Kreischer, Lisette | Hardback | 176 blz | € 24,99
bestelnr. 9789021566337

In The Plant Pharmacy laat Lisette Kreischer zien hoe je
het hele jaar door kunt profiteren van de bijzondere en
geneeskrachtige werking van planten en kruiden. In elk
seizoen zijn er weer andere planten die gegeten kunnen
worden. De kennis over planten is overal te vinden, maar
13

gezondheid l kookboeken l opvoeding l psychologie

14

westerse filosofie l symboliek
wordt steeds meer vergeten. Kreischer kwam allerlei
bijzondere mensen tegen die hun verhalen met haar
deelden. Planten helen en voeden de mens, en verdienen
een nieuwe plek in ons leven is haar motto in dit boek. De
recepten in dit boek zijn vegan.

Beeldschermbeelden

krijgen in zijn eigen gedrag, maar dat ook oplossingen biedt
om meer controle over je leven te krijgen, met gerichte
aandacht voor de dingen die je doet en voor leven vanuit
wat je zelf belangrijk vindt.

westerse filosofie l symboliek

Schoorel, Edmond | softback | 128 blz | € 12,50
bestelnr. 9789060387207

Pythagoras, leven – mysterie-

Ouders van nu zijn vaak bezorgd over de avonturen van
hun kinderen op het internet. Vraagt u zich wel eens af
of u nog wel een geschikte opvoeder bent in deze snelle
digitale wereld? Probeert u ook een evenwicht te vinden
tussen modern en kritisch? Edmond Schoorel geeft in dit
boekje een rondleiding langs de achtergronden, werkingen
en bijwerkingen van de moderne media. Hij geeft tips, maar
laat ouders (en docenten) vooral nadenken over de grenzen
die zij zelf aan kinderen willen stellen op dit gebied.

Pythagoras, Dietzfelbinger, Konrad | softback | 196 blz
€ 19,50 | bestelnr. 9789067324205

Ontspannen opvoeden
in 12 stappen
Kutik, Christiane | softback | 96 blz | € 12,50
bestelnr. 9789060387412

Kinderen opvoeden kost veel tijd en energie. Soms
verliezen ouders dan de rust en kalmte en de structuur.
Met een paar tips kunnen ze die rust terugvinden en het
gezin laten groeien. Dan kan iedereen zich ontwikkelen
(ook de ouders) en raakt de spirituele verbinding die de
ouders en hun kinderen hebben, niet verstoord. Naast rust,
regelmaat en reinheid gebruikt Kutik ook de begrippen
ritme, ruggesteun, reflectie en religie.

Nooit meer te druk

een opgeruimd hoofd in een volle
wereld
Crabbe, Tony | softback | 384 blz | € 19,99
bestelnr. 9789024572687

‘Time-management’ wordt ‘aandachtsmanagement’ als
het aan Tony Crabbe ligt. Hij legt uit hoe we in de huidige
wereld met een overvloed aan informatie drukte de baas
kunnen blijven, hoe het komt dat we zo dol zijn op ‘drukdruk’ en ons daarin verliezen en wat drukte doet met ons.
Een praktisch boek waarmee de lezer niet alleen inzicht kan

school – gulden verzen

Pythagoras staat bekend om de naar hem genoemde
wiskundige stelling, maar minstens zo belangrijk was
zijn optreden als stichter van een mysterieschool. De
belangrijkste erfenis daarvan vormen de ‘gulden verzen’,
een verzameling van 71 spreuken met voorschriften die
we in veel religies tegenkomen zoals: eer uw ouders, wees
rechtvaardig, maar die ook oproepen de ziel te genezen,
want goddelijk is het geslacht van de sterfelijken. Die
stellingen worden gevolgd door een levensbeschrijving van
Pythagoras.

Basisboek esthetica
Rebel, Frank & Schoot, Albert van der | softback
120 blz | € 17,50 | bestelnr. 9789492538062

Dagelijks komen we in de krant uitspraken over kunst
tegen. Maar het is lang niet altijd duidelijk welke normen
een criticus bij zijn oordeel hanteert. Wanneer spreken
wij van een geslaagd kunstwerk? Is het noodzakelijk dat
een kunstwerk mooi is om betekenisvol te zijn? Waarom
is kunst eigenlijk belangrijk? In dit boek komen dit soort
vragen aan de orde. Aan de hand van uiteenlopende
denkers bespreken de auteurs de waarde van kunst en
schoonheid. Het Basisboek esthetica biedt een theoretisch
en een historisch overzicht van esthetiek.

God voor niet-gelovigen
De God van Spinoza

Kok, Ton de | softback | 128 blz | € 14,95
bestelnr. 9789068687538

In dit boek legt Ton de Kok uit hoe Spinoza tot een rationeel
godsbeeld kwam en wat zijn ‘God’ voor ons kan betekenen.
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De God van Spinoza valt samen met de natuurlijke orde en
wij mensen zijn een tijdelijke verschijningsvorm van God
Natuur. Spinoza maakt ons duidelijk dat wij onze dagelijkse
onzekerheden, angsten en twijfels de baas kunnen worden
als wij bereid zijn de wetten van God Natuur te aanvaarden
en in Haar wetten te berusten. Zo zullen wij harmonie en
rust oogsten, beloofde Spinoza ons.

Oud genoeg om dood te gaan,
over de vragen die iedereen zich
ooit moet stellen
Ehrenreich, Barbara | softback | 224 blz | €19,99
bestelnr. 9789045032665

Ieder mens ontdekt een keer dat het leven eindig is.
Vaak proberen we dat besef weer te verdringen, of we
gaan ons verzetten, met zalfjes en pilletjes. En dat is een
misverstand, betoogt Barbara Ehrenreich in dit nuchtere,
geestige en tegelijkertijd diepgravende boek. De mens heeft
namelijk nauwelijks invloed op het verouderingsproces, in
elk geval veel minder dan de gezondheidsindustrie ons wil
doen geloven. Het enige wat we kunnen kopen is de illusie
dat we de boel onder controle hebben. Wat ons te doen
staat is onze sterfelijkheid accepteren.

Metafysica
Aristoteles | vertaald en van aantekeningen voorzien
door Ben Schomakers | hardback | 560 blz | € 59,99
bestelnr. 9789086871513 (verschijnt 29-05-2018)

Aristoteles’ Metafysica is een van de meest invloedrijke filosofische boeken ooit. Het belangrijkste boek uit de geschiedenis van de metafysica verschijnt nu voor het eerst volledig in het Nederlands. De meesterlijk vertaalde en ingeleide
tekst laat ons een werkelijkheid ervaren die we uit het zicht
verloren lijken te zijn, al omgeeft ze ons op elk punt van
het bestaan. Aan de hand van een uitgebreide inleiding en
tal van noten neemt Schomakers de lezer mee door deze
canonieke tekst.

De essentie van Schopenhauer

we aan de leiband van onze eigen wil. Die wil is onze
levensbron, maar het is ook een domme, brute kracht
die ons vermeende intellect onmiskenbaar voortstuwt.
Schopenhauer idealiseert de mens niet, maar beschrijft hem
juist zeer realistisch. Het levensgevoel dat uit zijn denken
opstijgt, doet denken aan Darwin en Freud. Hij was een
wegbereider voor het denken in de twintigste eeuw en een
van de eerste westerse filosofen die oog had voor nietwesterse wijsbegeerte.

Hart van kristal

een sprookje voor jong en oud
Lenoir, Frédéric | hardback | 200 blz | € 12,50
bestelnr. 9789025906429

Een sprookje voor jong en oud. Hart van kristal gaat over
het menselijk hart, waarin liefde huist, maar ook verlies,
verdriet en intuïtie. Er was eens een prins, die met een
hart van kristal geboren werd. Daardoor kon hij geen liefde
voelen. Hij reist stad en land af op zoek naar die ene vrouw
die in staat zou zijn het kristal te laten smelten. De prins
komt vele hindernissen tegen, die levensvragen oproepen.

De solidariteit van de schok
Gruijter, Dennis de | softback | 224 blz | € 19,95
bestelnr. 9789492538208

Dennis de Gruijter is al lang gefascineerd door het denken
en het leven van Patočka. In dit boek presenteert hij de
veelzijdigheid van Patočka’s gedachtegoed. Patočka wilde
écht weten wat er aan de hand is, in de maatschappij,
in de filosofie, in Europa. Zijn werk is een filosofische
zoektocht naar de zorg voor de ziel, een odyssee die de
huidige Europese crisis in een groter historisch perspectief
plaatst. Hij biedt nieuwe inzichten. Europa is altijd al in
crisis geweest, alleen ‘leven in waarheid’ kan het verschil
maken zo zegt Patočka.

Plato’s oplossing voor de
planeet – samengesteld en

vertaald door Gerard Koolschijn

Jacobs, Frans | softback | 104 blz | € 14,95
bestelnr. 9789492538352

Plato | hardback | 96 blz | € 17,50
bestelnr. 9789028280212

De Duitse filosoof Arthur Schopenhauer (1788-1860)
was een excentriek denker. Volgens Schopenhauer lopen

In onze tijd dreigen kortzichtigheid en onwetendheid,
brutaliteit en bluf opnieuw het lot van de mensheid te
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bepalen. Hoog tijd een blik te werpen op de oudste utopie
door een mens in wanhoop geschreven. Plato zag het
gevaar van ongeremde menselijke begeerte. Democratie
kon die niet beteugelen, dacht hij. Hij weigert tot cynisme
te vervallen en zocht een verklaring en een oplossing in
een met vuur verkondigde psychologische en politieke
theorie. Dit boek is een selectie uit Plato’s psychologische
en politieke werk.

Mikhaïl Naimy schrijft in dit boek over zijn eigen leven op
een moment dat hij niet meer weet wat hij moet doen. Het
is een innerlijk gesprek waarin de dood een grote rol speelt.
De rede, het verstand en het gevoel bieden hem geen
houvast meer. In deemoed keert hij zich naar de Andere die
hem toont dat alles zich in de mens afspeelt. Het hoogste in
de mens is de Liefde, de overgave aan Gods wil.

Scholing van de geest,

Saint-Exupery, Antoine de | softback | 120 blz | € 16,95
bestelnr. 9789492612083

wat ik leerde van Socrates
Kessels, Jos | softback | 240 blz | € 31,50
bestelnr.: 9789089532589

Nachtvlucht

De oude wijsgeren Plato en Socrates vormen de sleutels
tot het gehele oeuvre van Jos Kessels en dus ook tot dit
recente boek. Kessels blijkt keer op keer in staat het denken
en doen van deze Grieken te vertalen naar hedendaagse
vraagstukken en vooral ook naar concrete dilemma’s waar
tal van professionals mee te maken hebben. In Scholing
van de geest richt Kessels zich op de vraag wat leiderschap
eigenlijk inhoudt.

Een postvlieger komt boven Argentinië in zwaar weer terecht
en verliest het contact met de grond. De luchtverkeersleider
is in alle staten. Betekent dit fatale ongeval het einde
van zijn ambitieuze project? Heeft hij boven zijn macht
gegrepen? Moet hij zijn twijfels tonen, of stuurt hij zijn
piloten met vertrouwen weer de lucht in? Nachtvlucht is
een compact maar groots verhaal uit de pionierstijd van de
luchtvaart, beeldend geschreven in een sublieme stijl. Een
verhaal over moed, verantwoordelijkheid en de waarde van
intermenselijke relaties.

Socrates, maak muziek!

De torens van Barchester

Kessels, Jos | softback | 312 blz | € 25,00
bestelnr. 9789058758996

Trollope, Anthony | hardback | 528 blz | € 29,95
bestelnr. 9789086841486

Zoals alle goede filosofie leert Socrates, maak muziek! de
lezer de wereld opnieuw te bezien, met muziek als metafoor
voor het leven. Voor Socrates staat muziek gelijk aan het
zoeken naar harmonie. Harmonie ontstaat in het verzoenen
van tegenstellingen, van het hoge en het lage, het heilige
en het profane. Zo bezien is muziek een metafoor voor het
leven. Of het nu gaat om muziek van Bach, het werk van
Immanuel Kant, Piet Mondriaan, of om een gesprek met
familie of collega’s: steeds staat het vinden van harmonie
centraal.

Als de geliefde bisschop van Barchester sterft, verwacht
iedereen dat zijn zoon, aartsdiaken Grantly, hem zal
opvolgen. Maar door een politieke wisseling van de wacht,
valt de keus op bisschop Proudie, van de Anglicaanse kerk.
Qua leiderschap een slappeling, met als gevolg dat zijn
dominante vrouw samen met de nieuwe kapelaan Obadiah
Slope probeert alles wat binnen haar ambitiescope ligt te
manipuleren. Tot zij tegenover elkaar komen te staan bij de
benoeming van een nieuwe regent voor het armenhuis.Een
heerlijk breed uitgesponnen ‘dickensiaanse’ roman.

romans l verhalen
mythen l poëzie

Pelgrim zonder god,

Gesprek met de Ander
Naimy, Mikhaïl | softback | 104 blz. | € 13,50
bestelnr. 9789067322935

een voettocht van Santiago de
Compostela naar Amsterdam
Vuijsje, Herman | softback | € 18,99
bestelnr. 9789038926476

Bijna dertig jaar geleden legde Herman Vuijsje te voet de
oude Sint-Jacobsroute af. Als atheïst en individualist verkoos
19
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Het universele geneesmiddel
Rijckenborgh, J. van | softback | 54 blz | van € 7,00 voor € 3,95 | bestelnr. 1044 | 9789067320764

De mensheid heeft zich astraal ademveld geschapen dat in alle opgroeiende generaties storingingen veroorzaakt.
Hiervoor is maar één geneesmiddel. Het universele geneesmiddel is eveneens een astrale kracht, doch afkomstig uit
een totaal ander astraal veld. Deze lichtkracht voert de kandidaat van zelfontdekking tot zelfvrijmetselarij.

De mysteriën der ware religie
Eckartshausen, K. von | softback | 176 blz | van € 17,00 voor € 9,95 | bestelnr. 1066 | 9789070196950

Karl von Eckartshausen schreef de teksten in dit boek in 1803. Hij betoogt dat het belangrijkste mysterie van de
religie is: de herontdekking van de geest-mens, diep binnen in de vorm-mens. Dit ware menselijke wezen moet en kan
herenigd worden met het ‘alomtegenwoordige zijn’, met God.

De magische krachten van de natuur
Eckartshausen, K. von | softback | 78 blz | van € 14,00 voor € 8,50 | bestelnr. 1067 | 9789067320948

Von Eckartshausen beschrijft hier hoe de microkosmos tot haar huidige gedaante is gekomen. De eerste mens, Adam,
heeft het eens ontvangen lichtkleed verloren. In ons innerlijk resteert, immanent-transcendent, nog een lichtvonk, een
‘zaad’ dat het lichtkleed, van onderen op, kan regenereren. Prof. Antoine Faivre schreef de inleiding tot dit werk.

Het Levende Woord
Petri, C. de | hardback | 313 blz | van € 27,50 voor € 16,50 | bestelnr. 1095 | 9789067320412

Catharose de Petri stelde haar gehele leven in dienst van de Gnosis en biedt hier een waarlijk Levend Woord, een nimmer opdrogende bron van kracht, waar iedere zoeker naar zielenverlossing steeds weer dankbaar uit zal putten. Door
het transformeren van het astrale of begeertelichaam en door het zich bewust worden van zijn mentale activiteiten,
kan door wedergeboorte de ware eenheid van lichaam, ziel en geest tot stand komen.

Over de kennis die verlicht
Diverse auteurs | softback | 62 blz | van € 7,50 voor € 4,50 | bestelnr. 1111 | 9789067321631

Het Evangelie der waarheid laat ons zien hoe de gnosis – de ware kennis – de onwetendheid vernietigt en zo de
mens verlost, met God verenigt. Het Evangelie naar Maria beschrijft de strijd tussen het dwalende ik en de wedergeboren, verlichte ziel die zich wil oprichten, die verlangt naar geestelijke menswording, naar ware menselijke existentie.
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Gedachten en gedichten, Lichtende draden voor een Nieuw Weefsel
Spoel-de Pril, A. | hardback | 125 blz | van € 14,50 voor € 8,50 | bestelnr. 1127 | 9789067324410

Ans de Pril (1887-1977) vertrok na de Eerste Wereldoorlog als jong journaliste naar Indonesië. Zij leerde het boeddhisme kennen en raakte daardoor geïnteresseerd in H.P. Blavatsky en M. Heindel. Ze schreef gedichten, die een
neerslag waren van haar zoekende geest. Een selectie van dit levenswerk is in deze uitgave bijeengebracht.

Gnosis – stromen van licht in Europa
Huijs, P. | hardback | 327 blz | van € 27,50 voor € 16,50 | bestelnr. 1142 | 9789067323123

De levenslopen in dit boek vormen het verhaal van ‘het andere’ in de mens. Via de Katharen en de Bogomielen, Tauler,
meester Eckehart, Comenius en anderen raakt de lezer vertrouwd met het westerse denken over Licht en bevrijding.
Het boek eindigt met het werk van de stichters van het Lectorium Rosicrucianum, J. van Rijckenborgh en C. de Petri.

Geroepen door het wereldhart
Huijs, P. | hardback | 455 blz | van € 29,50 voor € 18,50 | bestelnr. 1185 | 9789067323406

In dit boek geeft Peter Huijs een verslag van de ontwikkeling van het spirituele streven van de afgelopen anderhalve
eeuw. In dit complexe esoterische veld herontdekken de gebroeders Leene in 1935 de zeventiende-eeuwse manifesten van de rozenkruisers. Huijs schetst de geschiedenis van het moderne Rozenkruis en geeft tevens een vooruitblik tot
het jaar 2024, waarin de spirituele ontwikkeling binnen een brede laag van de samenleving herkenbaar kan worden.

Erea, het geheim van de runesteen
Dijk, M. van | softback | 212 blz | van € 19,50 voor € 14,50 | bestelnr. 1235 | 9789067324502

Dit is het eerste deel van de trilogie De Wereld van de Drie Manen . Ooit waren er vier manen. Tot de voorspelling
uitkwam dat er een halfgod zal achterblijven die de alleenheerschappij over Erea opeist. De middagmaan spleet en de
elfen werden verbannen naar een parallelle wereld. Maar nu blijkt er een herderszoon te zijn met een speciale missie.

Jeugdbijbel
Abbestee, N. | hardback | 380 blz | van € 24,50 voor € 14,50 | bestelnr. 1049 | 9789067322478

De Bijbel is een heilig boek die tot ons spreekt in gesluierde, symbolische taal. In deze uitgave van het Jeugdwerk
van het Gouden Rozenkruis wordt op bijzondere, verhalende wijze het Nieuwe Testament opnieuw verteld. En niet alleen voor de jeugd! De levensweg van Jezus Christus is symbool voor een innerlijke weg die ieder van ons kan gaan.
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cadeauboekjes
hij de tocht alleen en in omgekeerde richting te maken: van
Santiago de Compostela naar Amsterdam... Het boek dat hij
over zijn tocht schreef is meer dan een reisverslag. De vier
maanden durende wandeling van het nog strenggelovige
Noord-Spanje naar ‘goddeloos’ Amsterdam werd een reis
door de Europese ideeëngeschiedenis, en een speurtocht
naar de ankers voor moraal en spiritualiteit in een wereld
waarin kerk en traditie op hun retour lijken.

De samoerai
Endo, Shusaku | softback | 288 blz | € 15,00
bestelnr. 9789043521734

Van Shusaku Endo, de auteur van Stilte, een roman over
verdraagzaamheid, geloof en hoogmoed die je niet loslaat.
In 1613 gaat een droom van de missionaris Vader Pedro
Velasco in vervulling: de Japanners steken de Stille Oceaan
over, en hij gaat met hen mee. Samen met een groep
Samoerai zet hij koers naar Mexico, Spanje en uiteindelijk
Rome. In de hoop dat door nieuwe handelsrelaties met de
Westerse wereld Japan rijp zal worden voor bekering tot het
christendom - met hem als hun bisschop. Maar het lot heeft
andere plannen voor Vader Velasco.

Hoe alles moest beginnen
Verbogt, Thomas | hardback | 240 blz | € 19,99
bestelnr. 9789046822906

Thomas en Licia gaan als kinderen met elkaar het verzonnen
leven aan, want het echte leven vertrouwen ze niet. Aan
hun tijd samen komt abrupt een einde. Ze moeten elkaar
loslaten, maar kunnen dat niet. We volgen Thomas en Licia
daarna als twintigers, veertigers en zestigers. Zij blijven
verbonden, ook als zij elkaar jaren niet zien. Toch zal het
bijna een leven lang duren voordat Thomas begrijpt wat
haar voorgoed veranderde. Hoe alles moest beginnen is
een indrukwekkende roman over de liefde, de tijd, en de
kracht van het verzinnen.

Anna Karenina

hebt dat je in de schouwburg zit en ieder ogenblik het
doek op kan gaan, zo heb je ook een gevoel van lijfelijke
aanwezigheid als Stiva Oblonski ‘s morgens aan zijn ontbijt
een vers gedrukte liberale krant opent, als Vronski dat paard
doodrijdt en als Anna in het donker voelt hoe haar eigen
ogen schitteren.

Eeuwig leven
Wieren, Atze van | softback | € 14,50
bestelnr. 9789086841578

Zoeken naar zin en betekenis van mens-zijn kenmerkt
de poëzie van Atze van Wieren. In de afdeling Heden
en verleden onderzoekt hij het brein, het waarom van
dichterschap, gaat hij terug naar zijn jeugd, pelgrimeert, en
heeft ontmoetingen met mensen en dingen die wellicht een
tipje van de sluier kunnen oplichten. In de afdeling Later
wordt de zoektocht voortgezet vanuit het standpunt dat
ons universum begin noch einde kent. Wat wacht ons. In
verrassende gedichten speelt Van Wieren met ruimte en tijd
en verkent hij de mogelijkheden.

Verzamelde gedichten
Dickinson, Emily | softback | 864 blz | €29,99
bestelnr. 9789028280892

Emily Dickinson schreef bijna 1800 gedichten, maar
publiceerde er tijdens haar leven slechts enkele. Ze schreef
zoals geen ander over pijn, hartstocht, (on)geloof, de
dood, de natuur, verlangen en het menselijk tekort. De
volstrekt eigenzinnige inhoud van het werk, en daarbij haar
teruggetrokken bestaan en onwil om te publiceren, hebben
na de verschijning van het verzameld werk geleid tot een
stortvloed van biografische studies en interpretaties. Deze
tweetalige uitgave bevat ruim de helft van haar poëzie en
voorzien van een uitgebreid commentaar door vertaler Peter
Verstegen.

cadeauboekjes

Tolstoj, Leo | hardback | 960 blz | € 29,99
bestelnr. 9789028280342

Ik geef je mijn hart

Tolstoj weet in dat boek misschien nog meer dan in zijn
andere boeken een ongelooflijk gevoel van ‘realiteit’ op te
roepen. Zoals je bij een ouverture van Rossini het gevoel

Een uniek sprookje en ontroerend verhaal met

Hest, Pimm van | hardback | 52 blz | € 29,95
bestelnr. 9789044829396
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jeugdboeken vanaf 3 jaar
adembenemende tekeningen met uitsnedes. De oosterse
sfeer zal je betoveren. Voor alle leeftijden. Yuto krijgt een
bijzonder cadeau. Een cadeau dat zijn leven zal veranderen.
Een cadeau dat zal ontroeren, dat zal troosten, dat warmte
en beschutting zal geven. Een cadeau voor het leven. Een
cadeau om door te geven.

Binnenstebinnen,

röntgenfoto’s van dieren
Schutten, Jan Paul | hardback | 120 blz | € 19,99
bestelnr. 9789025767266

Letema, Dick | softback | 41 blz | € 14,50
bestelnr. 9789077944110

Springmuis is een ontroerend verhaal over een dappere
kleine muis. Als hij broeder kikker aan de rivier ontmoet,
vraagt deze of hij toverkracht wil, en dat wil kleine muis
wel. ‘Kniel dan zo laag als je kunt en spring dan zo hoog
mogelijk!’ zegt kikker. En als kleine muis dat doet ziet hij
de Heilige Bergen. Vanaf dat moment heet hij Springmuis
en de herinnering aan de Heilige Bergen brandt in zijn hart
en hoofd. Vastbesloten begint hij zijn zoektocht.

Binnenstebinnen is een uniek boek met prachtige
röntgenfoto’s van allerlei dieren. Met tekst van tweevoudig
Gouden Griffel-winnaar Jan Paul Schutten en röntgenkunst
van Arie van ‘t Riet. Een prachtig fotoboek met
duizelingwekkend veel weetjes! Door een röntgenapparaat
bekeken ziet het dierenrijk er ineens heel anders uit: de
imposante kerkuil blijkt zonder zijn donzen jack maar een
iel wezentje en de dikke bij heeft ineens een wespentaille.
Een echt boek voor elk kind die de nieuwsgierigheid en
verwondering voor de natuur nog kent.

Het boze boek!

Handboek voor
natuurwandelingen

Voor Aap

Dijksterhuis, Koos | softback | 248 blz | € 19,99
bestelnr. 9789045035208

In Handboek voor natuurwandelingen laat Koos
Dijksterhuis je kennis maken met de meest uiteenlopende
landschappen: duinen, stranden, heiden, bossen, akkers,
heuvels, rivieren, meren en moerassen. Elk landschap heeft
zijn eigen planten, bloemen, insecten en zoogdieren. In elk
jaargetijde en bij elk weertype valt er weer iets anders te
ontdekken. Koos Dijksterhuis attendeert je op wat er zoal
te zien is tijdens deze lange wandeltochten, en waar je op
kunt letten. Het is het ideale natuurboek voor iedereen die
graag meer wil waarnemen tijdens het wandelen.

jeugdboeken vanaf 3 jaar

Ramadier, Cédric | hardback | 20 blz | € 12,50
bestelnr. 9789462913066

Het boze boek is zo ontzettend boos.... Het is felrood van
boosheid. Het roze muisje probeert het boek minder boos
te maken. Eerst laat ze het rode boek wachten, dan tot tien
tellen. Als dat ook niet helpt, laat ze het boek uitleggen
waarom het boek zo boos is. Langzaam wordt het boek
rustiger, en ook minder rood. Kinderen leren van dit boek
hoe ze met hun eigen boosheid om kunnen gaan.

Janssen, Mark | hardback | 32 blz | €9,99
bestelnr. 9789000360802

Aap is jarig en nodigt Tijger uit voor zijn feestje. Tijger gaat
op pad door het oerwoud met een grote stapel cadeaus
voor Aap. Maar onderweg heeft hij veel pech. Hij verliest
het ene pakje na het andere. Uiteindelijk blijft er maar één
cadeautje over. Zou dat wel genoeg zijn voor Aap?

In de maneschijn
Teckentrup, Britta | hardback | 24 blz | € 12,50
bestelnr. 9789048315642

Weet jij waarom de maan ‘s nachts aan de hemel komt
te staan? En waarom de maan soms heel klein en soms
vol is? Dieren en mensen reageren op de maan, maar hoe
zit dat dan precies? In dit boek kun je het zien: door de
kijkgaatjes zie je hoe de maan steeds van vorm verandert.

Springmuis – een verhaal van
de Noord-Amerikaanse
vlakte-Indianen
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Kleuren
Reiss, John J. | hardback | € 7,99
bestelnr. 9789047625254

Alles heeft een kleur. Kreeften zijn rood, kuikens zijn geel
en puppy’s zijn bruin. En dan zijn er nog veel meer dingen
met een andere kleur. Net zoveel kleuren als er in de
regenboog te vinden zijn. Al die kleuren kunnen kinderen
ontdekken met dit boek. De illustraties zijn al in de jaren
70 gemaakt door de Amerikaanse illustrator John J. Reiss.

jeugdboeken vanaf 6 jaar

Trippelende Tijger
Leathers, Philippa | hardback | € 11,95
bestelnr. 9789047709633

Kleine Tijger wil heel graag bewijzen dat ook hij snel, stil en
afschuwelijk angstaanjagend is. Hij gaat op stap, en zodra
hij een slachtoffer ziet, trippelt hij er op zijn tenen naartoe… Maar Everzwijn hoort hem al van mijlenver aankomen, Olifant vindt hem te klein om bang voor te zijn en Aap
lacht hem recht in zijn gezicht uit. Dan vindt hij iemand die
hij kan laten schrikken: Kleine Tijger!

mijn broer!
Freeman, Mylo | hardback | 40 blz | € 8,95
bestelnr. 9789462912854

Het valt niet mee om een jonger broertje te hebben!
Iedereen vindt hem zo schattig. Maar ondertussen pakt hij
je speelgoed af, mag hij de hele tijd bij mama op schoot en
wil hij alles doen wat jij ook doet. En toch... Als hij er een
keer niet is, dan mis je hem weer...

De muizen
Westera, Lenneke | hardback | € 14,95
bestelnr. 9789047710240

Tachtig muizen zitten op een dag achter de vuilcontainer
bij Fiens huis. Fien vindt dat al vreemd, maar ‘s avonds
beginnen ze tegen haar te praten. Ze zeggen alleen ‘San
Fransisco’ en ‘Peru’, meer niet. Uiteindelijk reist ze naar
Amerika, waar aanwijzingen krijgt. Dat leidt haar naar de
jungle van Peru en naar een ontmoeting met haar meester

die verdacht veel op een indiaan lijkt. Dit verhaal bevat alles
dat een echt avonturenverhaal spannend maakt.

Streepjescode Blauw,

het grote steek-de-mouwen-uit-jehanden-boek
Menten, Tosca | softback | 192 blz | € 8,99
bestelnr. 9789000361243

Zoek een lieveheersbeestje en breng hem een serenade.
Loop drie keer géén rondje. Ren weg van je schaduw. Ga
naar het park en laat je onzichtbare hond uit. Verstop dit
boek en ga het zoeken. Teken een vis en vang hem. Dit zijn
maar een paar van de opdrachten die Tosca Menten (van
Dummie de Mummie ) verzon. Zo hoef je nooit meer te
bedenken wat voor geks je kunt gaan doen.

Alle Dagen Hartstikke Druk,

ADHD, of alle dagen Helden Daden
Mous, Mirjam | hardback | 96 blz | € 10,00
bestelnr. 9789000358953

Indy heeft ADHD. Dat betekent dat hij Alle Dagen Hartstikke
Druk is. Volgens Indy’s moeder tenminste. Indy zelf denkt
dat het ook best Alle Dagen Helden Daden kan betekenen.
Zijn grootste held is de indiaan Sitting Bull. Die zit zo stil,
dat het net is alsof hij uit rots is gehakt. Indy kan helemaal
niet stilzitten. Hij is een Springende Stier. Maar hij doet heel
erg zijn best, en kijk eens wat er dan gebeurt...

jeugdboeken vanaf 10 jaar

Het kind van overal en nergens
Dijkstra, Jaap | softback | 133 blz | € 19,50
bestelnr. 9789067324595

Sem woont in het bos. Als hij vakantie heeft gaat hij iedere
dag naar zijn holle boom. Daar kan hij naar ‘een land
zonder tijd’ reizen, waar hij Krista, ‘een kind van overal en
nergens’, leert kennen, die hij maar af en toe ook echt ziet.
Sem gaat op weg naar de koning. Onderweg beleeft hij
fantastische avonturen. Een spannend verhaal voor kinderen
vanaf een jaar of negen waarin universele levenslessen en
filosofische en spirituele thema’s speels maar treffend aan
de orde komen.
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Techniek-doeboek
Stichting Techniekpromotie | hardback | € 18,95
bestelnr. 9789057124921 (verschijnt 29-05-2018)

Heb je wel eens een toren gebouwd van satéstokjes en
piepschuimwokkels? Of een waterwekker die precies na
twee minuten afgaat? Of een waterkrachtcentrale, die je
zelf kunt bouwen? Dit soort techniekopdrachten vind je in
dit boek. Het is allemaal te maken met spullen die je vast
wel in huis hebt. En natuurlijk leer je ook nog eens wat de
techniek achter deze uitvindingen is (zodat je daarna nog
meer technische snufjes kunt toepassen).

Als de sterren zingen
Dragt, Tonke | Hardback | 425 blz | € 29,99
bestelnr. 9789025873745

Een prins die zijn dromen geheim wil houden. Een prins voor
wie geen raadsel te moeilijk is. Het geheim van de sterren
die zingen... Tonke Dragt neemt haar lezers mee in haar
archief van bekende én niet eerder gepubliceerde verhalen.
Bij alle verhalen worden beelden van Tonke Dragt zelf gebruikt: zij maakte de collages, illustraties en schilderijen in
de tijd dat ze deze verhalen schreef. Bij elk verhaal vertelt
ze iets over de ontstaansgeschiedenis.

Het ministerie van Oplossingen
en de verdwenen Van Gogh
Rooseboom, Sanne | hardback | 240 blz | € 14,99
bestelnr. 9789000357376

Het Ministerie van Oplossingen is opnieuw opgericht. Nina
kan niet wachten om samen met Alfa, Ruben en mevrouw
Vis een onopgeloste zaak op te lossen. Het betreft hier een
onopgeloste zaak uit 1953: de zaak van de vermoorde
huisbaas en de verdwenen Van Gogh. 1953 is lang geleden
en de informatie is moeilijk te vinden. En dan zijn er nog
de Zilvermannen die hen in de gaten houden. Kunnen ze de
zaak oplossen?

Alice in Wonderland
Lewis, Carroll | softback | € 19,99
bestelnr. 9789059088894

Het verhaal van Alice in Wonderland is ruim honderd jaar
oud en al op heel veel manieren verteld. Dit keer is het ver-

haal voorzien van tekeningen van Rebecca Dautremer. Haar
tekenstijl is herkenbaar. Door haar tekeningen krijgt het
verhaal nog meer diepte. Zo kunnen steeds weer nieuwe
generaties lezers het verhaal van Alice meebeleven.

De Nachtlantaarn
Thompson, Lisa | hardback | € 17,50
bestelnr. 9789030503644

Nathan (11) vlucht samen met zijn moeder naar een vervallen cottage in de bossen om aan haar vriend te ontsnappen.
Wanneer zijn moeder boodschappen gaat halen, komt ze
niet meer terug. Nathan is bang en alleen in het donker. Een
mysterieus meisje helpt hem, samen met een oude vriend.
Nathans problemen uit het verleden moeten overwonnen
worden, maar of dat ook lukt is de vraag. Een verhaal vol
angst en hoop, eenzaamheid waarin vriendschap overwint.

Het museummysterie
Stevens, Robin | hardback | 256 blz | € 17,99
bestelnr. 9789000358939

Ted Spark is 12 jaar en 281 dagen oud. Een van zijn bezigheden is het oplossen van mysteries. Eerst verdween zijn
neef Salim uit het London Eye. Die vond hij terug. Nu heeft
hij een groter mysterie: uit het Guggenheim Museum waar
zijn tante Gloria werkt, is een schilderij gestolen. Zijn tante
wordt verdacht van diefstal en daarom probeert Ted met
hulp van zijn ongewone brein het schilderij te vinden en te
ontdekken wie het echt hadden meegenomen.

jeugdboeken vanaf 13 jaar

Charlie en ik
Lowery, Mark | hardback | 224 blz | € 15,99
bestelnr. 9789000353187

Charlie is Martins jongere broertje. Charlie is bijzonder, of
een vrije geest, of ‘een uit een charliejoen’, zoals hij het
zelf omschrijft. Samen gaan Charlie en Martin op een geheime expeditie naar Cornwall. Maar ze gaan zonder ouders en zonder toestemming, en Charlie komt nogal eens
in de problemen. Dan bedenkt Martin dat hij niet altijd voor
Charlie zal kunnen zorgen. En dat hij zelf misschien ook nog
wel eens hulp nodig heeft.
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Bestemming onbekend
Mosier, Paul | hardback | € 14,95
bestelnr. 9789047709947

Als Riders grootmoeder sterft, kan ze alleen nog naar haar
oudoom in Chicago. Die heeft ze nog nooit eerder gezien,
en zij woont in Californië. Met al haar bezittingen (een
rugzak, geld en een doos met iets belangrijks erin) stapt
ze de trein in. Daar ontdekt ze dat de trein een wereld op
zich is, waar iedereen die instapt een eigen verhaal heeft
en uiteindelijk weer verder gaat. Rider leert dat afscheid
nemen bij het leven hoort.

De schaduwen van Radovar
Morshuis, Marloes | hardback | € 15,95
bestelnr. 9789047710189

De familiescore is een van de belangrijkste dingen in
Radovar. De punten van dat systeem bepalen de positie van
je familie. Te weinig punten halen zorgt dat je Ondergronder
wordt, en dat is niet fijn. Er zijn veel regels, en veel van de
inwoners van Radovar leggen zich neer bij het bestaan van
dit systeem. Jona wil zich wel verzetten maar haar familie
is ook belangrijk voor haar. Dan ontmoet ze Kilian en raakt
betrokken bij een verzetsgroep - waardoor haar oma naar
75-plus-gebouw moet en ze van alles ontdekt dat geheim
had moeten blijven.

Mila is de veelbelovende dochter van een Drentse huisarts,
die voor haar studie naar Amsterdam is gevlucht en daar
hoopt op een sprankelend leven. Jules is een extraverte
zangeres van wie het haar met de dag van kleur wisselt.
Ze woont in een hostel aan het Vondelpark, samen met
haar twee moeders en een broertje dat in zijn eigen wereld
verzonken is. Steffan, de jongen voor wie ze allebei als
een blok vallen, is een jonge dirigent. Even betoverend als
geniaal – maar volstrekt ongrijpbaar.

Elanus
Poznanski, Ursula | softback | € 19,95
bestelnr. 9789047710257 (verschijnt 22-05-2018)

Jona studeert op zijn zeventiende al aan de universiteit.
Hij is sociaal niet zo vaardig. Dat maakt hem niets uit. Hij
sleutelt het liefst in het geheim aan zijn project: Elanus,
een drone met geluids- en filmapparatuur aan boord. Iedere
nacht laat Jona zijn drone los op zijn vijanden: hij verzamelt
materiaal over hun geheimen met het idee dat later tegen
hen te kunnen gebruiken. Maar al snel komt hij achter
geheimen die groter zijn dan hij verwachtte. Geheimen die
hem in gevaar brengen…

Welkwoud
Mafi, Tahereh | hardback | 356 blz | € 19,99
bestelnr. 9789463491501

Laylee woont in het Welkwoud waar bewoners feesten
en een gouden huid hebben. Laylee doet niet mee aan
de feesten. Na de dood van haar moeder is zij de enige
mordeshoor van Welkwoud geworden. Haar vader verloor
zijn verstand door het verdriet om haar moeder. Laylees
taak was het de doden klaar te maken voor het hiernamaals.
Door dat werk verstijven Laylees handen en verliest ze haar
kleur. Als een stel vreemdelingen verschijnt, ontdekt Laylee
weer de kleur en de helende kracht van vriendschap.

Ik noemde het liefde
Praag, Anna van | hardback | 212 blz | € 16,50
bestelnr. 9789089672674 (verschijnt 17-05-2018)
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boek e-book

1161

Bielau, K.

Paracelsus - bloemlezing

19,50

1203

Boeddha

De wijsheidsschool van het leven (Symposionreeks 25)

11,95

1214/E Boeddha

Alle verandering komt tot rust in Boeddha (Symposionreeks 28)

11,95 /15,00

1038

Boehme, J.

Over het bovenzinnelijke leven

11,00

1122

Boehme, J.

De roede des drijvers verbroken (Crystal serie 7)

1126

Boehme, J.

Levend in de eenvoud van Christus, een bloemlezing

7,50
18,00

1137/E Boehme, J.

Boehme, een zeer lichte morgenster is opgegaan (Symposionreeks 1)

1233/E Boer, A. de,

Mysteriën en symbolen van de ziel

19,50 /10,00

1244

Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood

19,50

1227/E Boer, A. de, en T. Rozema

Spirituele Kerst

14,50 /10,00

1230/E Boer, A. de, en T. Rozema

Spirituele Pasen en Pinksteren (Symposionreeks 34)

14,50 /10,00

1173

Broek, R. van den

Hermes Trismegistus

10,00

1195

Broek, R. van den

Gnosis in de Oudheid, Nag Hammadi in context

49,50

1176

Broek, R. van den en G. Quispel

Corpus Hermeticum

29,95

1232

Broek, R. van den en G. Quispel

Hermetische geschriften

55,00

1234

Burger, J.P.

Coornhert - licht in Europa

45,00

1064/E Comenius, J.A.

Het labyrint der wereld, het paradijs des harten

10,00 /15,00

1065

Comenius, J.A.

Unum Necessarium

1175

Comenius, J.A.

Via Lucis, De weg van het Licht

15,00

1178

Comenius, J.A.

J.A. Comenius, hart - hoofd - daad (Symposionreeks 16)

11,95

1121

Dietzfelbinger, K.

Rozenkruisers toen en nu (Crystal serie 6)

10,50

1212/E Dietzfelbinger, K.

Pythagoras, leven-mysterieschool-gulden verzen

19,50 /10,00

1235

Dijk, M. van

Erea deel 1 - Het geheim van de Runensteen

19,50

1248

Dijk, M. van

Erea deel 2 - De poort naar het oosten

19,50

1242

Dijkstra, Jaap

Het kind van Overal en Nergens

19,50

1167

Drebbel, C.

De Alkmaarder Cornelis Drebbel (Symposionreeks 12)

1058

Eckartshausen, K. von

De wolk boven het heiligdom

13,00

1066

Eckartshausen, K. von

De mysteriën der ware religie

17,00

1067

Eckartshausen, K. von

De magische krachten van de natuur

14,00

1107

Eckartshausen, K. von

Enkele woorden uit het binnenste

11,50

1170

Eckartshausen, K. von

Karl von Eckartshausen, hoe de rede ons God verklaart (Symposionreeks 14)

11,95

Boer, A. de,
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1105

Ficino, M.

De brieven van Marcilio Ficino (brieven deel 1)

25,50

1114

Ficino, M.

Geef vrijelijk wat vrijelijk ontvangen is (brieven deel 2)

18,00

1132

Ficino, M.

Marsilio Ficino, 500 jaar later

5,50

1139/E Ficino, M.

Ficino, brug naar de hermetische Gnosis (Symposionreeks 3)

9,95 /15,00

1205

Ficino, M.

Het leven van Plato en andere brieven (brieven deel 3)

1155

Fludd, R.

Fludd, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen (Symposionreeks 9)

1033

Gadal, A

Op weg naar de heilige graal

15,50

1070

Gadal, A

Het erfgoed der Katharen

17,00

1071

Gadal, A

Het Druïdisme

6,50

1072

Gadal, A

Montréalp de Sos, de graalburcht

6,50

1156

Gadal, A

De triomf van de universele Gnosis

29,50

1150

Heindel, M.

De wijsbegeerte der Rozenkruisers in vragen en antwoorden

29,50

1142/E Huijs, P.F.W.

Gnosis, stromen van Licht in Europa

27,50 /10,00

1166

Huijs, P.F.W.

Volmaakt Licht, Essays over de wetenschap van de ziel

19,50

1185

Huijs, P.F.W.

Geroepen door het wereldhart

29,50

1207

Huijs, P.F.W.

Was ik een kind

17,50

1211

Huijs, P.F.W.

De vuurgloed van de ontstijging, over het leven van Z.W. Leene

29,50

1191

Huijs, P.F.W. (red.)

Zegezangen van Hermes' Gnosis | Mead; Echo's uit de Gnosis, deel 1

24,50

1217

Huijs, P.F.W. (red.)

Visioenen, mysteriën en ritualen | Mead; Echo's uit de Gnosis, deel 2

24,50

1221

Huijs, P.F.W. (red.)

Ad Fontes

1225

Huijs, P.F.W. (red.)

In het teken van de driebond van het Licht (inclusief DVD)

27,50

1224

Keijzer, A.

Late Vensters - verzamelde gedichten

19,50

1148

Kleiberg, B.

Roos en kabbala (Crystal serie 10)

10,50

1171

Kleiberg, B.

Het graalmysterie van Parzival

24,50

1118

Kooij, P. van der en C. Gilly

Fama Fraternitatis

27,50

1119

Mani

22,50
9,95

9,50

Mani's Lichtschat

26,50

1168/E Mani

Mani, de gave van het Licht (Symposionreeks 13)

11,95 /15,00

1231

Meer, Olke van der

Schaap zonder herder

19,50

1029

Meyrink, G.

De engel van het westelijk venster

23,00

1053

Meyrink, G.

De witte dominicaan

20,00

1068

Meyrink, G.

De vier maanbroeders, de Klokkenmaker

1069

Meyrink, G.

Het groene gezicht
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1117

Meyrink, G.

De Golem

23,00

1130

Meyrink, G.

Walpurgisnacht

20,50

1182

Meyrink, G.

De verandering in het bloed

17,50

1186

Meyrink, G.

Gustav Meyrink, de weg naar degene die men eigenlijk is (Symposionreeks 19)

11,95

1187

Meyrink, G.

Gustav Meyrink, tekst- en beeldfragmenten

1179

Mozart, W.A.

Mozart's Zauberflöte, het alchemisch proces van inwijding (Symposionreeks 17)

11,95

1188

Mozart, W.A.

5,00

Mozart, Rozenkruisers en vrijmetselarij (Symposionreeks 20)

11,95

1031/E Naimy, M.

Het boek van Mirdad

24,50 /10,00

1149/E Naimy, M.

Gesprek met de ander

13,50 /10,00

1213/E Nooyen, E.

Hart voor Tao

29,50 /15,00

1239/E Nooyen, E.

Mysteriën van Tao en de Daodejing

19,50 /10,00

1163

De Keulse Mani Codex

10,00

1032/E Ouseley, G.J.

Het evangelie van de heilige twaalven

24,50 /10,00

1125/E Paracelsus

Paracelsus, zijn tijdloze heelkunde en filosofie (Crystal serie 8)

7,50 /15,00

1140/E Paracelsus

Paracelsus (Symposionreeks 4)

9,95 /15,00

Oort, J. van en G. Quispel

1022

Petri, C. de

Transfiguratie

1023

Petri, C. de

Het zegel der vernieuwing

10,50

7,00

1024

Petri, C. de

Zeven stemmen spreken

10,50

1025

Petri, C. de

Het Gouden Rozenkruis

10,50

1092

Petri, C. de

Brieven

20,00

1095

Petri, C. de

Het Levende Woord

27,50

1096/E Polderman, C.

Concordantie

1135

Quispel, G.

De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen

37,50

1152

Quispel, G.

Valentinus, de gnosticus en zijn evangelie der waarheid

19,50

1160

Quispel, G.

Het Evangelie van Thomas

10,00

1164

Quispel, G.

Gnosis, De derde component van de Europese cultuur traditie

10,00

1005

Rijckenborgh, J. van

Elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis

19,00

1007/E Rijckenborgh, J. van

De komende nieuwe mens

28,50 /15,00

1008

Rijckenborgh, J. van

De Gnosis in actuele openbaring

22,50

1009

Rijckenborgh, J. van

De Egyptische Oergnosis deel 1

28,50

1010

Rijckenborgh, J. van

De Egyptische Oergnosis deel 2

28,50

1011

Rijckenborgh, J. van

De Egyptische Oergnosis deel 3

28,50
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1012

Rijckenborgh, J. van

De Egyptische Oergnosis deel 4

28,50

1013

Rijckenborgh, J. van

De roep der Rozenkruisers Broederschap

29,50

1014

Rijckenborgh, J. van

De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap

18,50

1015

Rijckenborgh, J. van

De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 1

29,50

1016

Rijckenborgh, J. van

De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 2

29,50

1026

Rijckenborgh, J. van

Het Christelijke inwijdingsmysterie, Dei Gloria Intacta

24,50

1027

Rijckenborgh, J. van

Het mysterie der Zaligsprekingen

1034

Rijckenborgh, J. van

Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana

9,50

1035

Rijckenborgh, J. van

Het mysterie van leven en dood

8,00

1044

Rijckenborgh, J. van

Het universele geneesmiddel

7,00

14,00

1047

Rijckenborgh, J. van

Een nieuwe roep

3,50

1056

Rijckenborgh, J. van

Er is geen ledige ruimte

7,00

1059

Rijckenborgh, J. van

Christianopolis

1062

Rijckenborgh, J. van

Het licht der wereld

13,50
9,50

1099/E Rijckenborgh, J. van

De Gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia

29,50 /15,00

1001

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De broederschap van Shamballa

15,50

1002

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

Het universele pad

15,50

1003

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De grote omwenteling

19,00

1004

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De universele Gnosis

19,00

1006

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

Het nieuwe teken

15,50

1017

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

Het lichtkleed van de nieuwe mens

10,50

1018

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De wereldbroederschap van het Rozenkruis

8,50

1019

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De machtige tekens van Gods raad

8,50

1020

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

Het vrijmakende pad van het Rozenkruis

10,50

1021

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De nieuwe Mercuriusstaf

10,50

1036

Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

Reveil

8,50

1091/E Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de

De Chinese Gnosis

29,50 /15,00

1209

Gnostiek-Christelijke inwijding bij de katharen

12,50

1247/E Ruseler, J.

Het mysterie rond Francis Bacon

29,50 /15,00

1141/E Schmidt, K.O.

Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn

22,50 /10,00

1210

Shabistarie, M.

De verborgen rozentuin

24,50

1197

Shakespeare, W.

Het onzegbare in het werk van Shakespeare (Symposionreeks 21)

11,95

Ritman, R.
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1146/E Slavenburg, J.

De oerknal van het Christendom

22,50 /10,00

1128

Smit, F.

De roep van het Rozenkruis, vier eeuwen levende traditie

1172

Snoek, G.

De Rozenkruisers in Nederland in de zeventiende eeuw

29,50

9,00

1180

Soehrawardi

Het ruisen van Gabriëls vleugels

19,50

1138/E Spinoza, B.

Spinoza, wijsgeer uit de zeventiende eeuw (Symposionreeks 2)

9,95 /15,00

1127

Spoel-de Pril, H.

Gedachten en gedichten

14,50

1229

Stock, Anne

Eenmaal ga je van huis, zonder terug te keren kom je thuis

19,50

1245

Stock, Anne

Aauariusstralen

19,50

1165

Tauler, J.

Taulers weg naar binnen

14,00

1201

Törpel, Claudia

Alleen met het hart denk je goed

24,50

1104/E Trismegistus, H.

Vermaning van de ziel (Crystal serie 1)

1181

Trismegistus, H.

De Wijsheid van Hermes (Symposionreeks 18)

11,95

7,50 /15,00

1134

Wehr, G.

Jacob Boehme, een biografie

18,00

1153

Westenberg, G.

Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship

29,50

1202

Witsenburg, B

Genezen, dialoog tussen lichaam en ziel

19,50

1133/E Zichner, M.

De grote levensspiraal, Dantes sprirituele boodschap

14,50 /10,00

1183

Zwaal, N.

De Maya's: dragers van universele wijsheid

15,00

1220

Zwaal, N.

Zaai de wind, verteller - Maliki de waarheidsdrager en de mysteriën van Afrika

19,50

1030

Het Evangelie van de Pistis Sophia

29,50

1077

Het proces van transfiguratie

3,50

1109

Mysteriedieren (Crystal serie 2)

7,50

1110

Verhalen uit de Rozentuin, deel 1

14,50

1111

Over de kennis die verlicht (Crystal serie 3)

7,50

1115

Over de terugkeer tot de oorsprong (Crystal serie 4)

7,50

1116

Gnosis als innerlijke religie (Crystal serie 5)

10,50

1131

Bijbelconcordantie

19,00

1143

Terug naar de Bron, deel 1 (Symposionreeks 5)

9,95

1144

Bruno, Een komeet raasde over Europa (Symposionreeks 6)

9,95

1145

De Graal en het Rozenkruis (Crystal serie 9)

7,50

1151

Het Rozenkuis en het mysterie van de graal (Symposionreeks 7)

9,95

1154

Terug naar de Bron, deel 2 (Symposionreeks 8)

9,95

1159

400 Jaar Rozenkruis, de taal van Aquarius (Symposionreeks 11)

9,95
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1162

Terug naar de Bron, deel 3 (Symposionreeks 10)

1174

Het verborgen woord in Islam-Christendom-Jodendom (Symposionreeks 15)

11,95

1192

Geroepen door het Wereldhart (Symposionreeks 22)

14,50

1196

Stemmen van de Stilte (Symposionreeks 23)

11,95

1200

De dans van het al, Licht op Nag Hammadi nu (Symposionreeks 24)

11,95

1206/E

Brahma, Vishnoe, Shiva, de herschepping van de mens (Symposionreeks 26)

11,95 /15,00

boek e-book
9,95

1208

Licht en tegenlicht (Symposionreeks 27)

11,95

1215

Op vleugels van vuur (Symposionreeks 29)

11,95

1216

De stem van het rozenhart

14,50

1218/E

De wijsheid van het grondeloze Tao (Symposionreeks 30)

11,95 /15,00

1222

De mens als geestelijk wezen (tweetalig NL-ENG) (Symposionreeks 31)

11,95

1223

De Kabbalah, wegwijzer tussen aarde en hemel (Symposionreeks 32)

11,95

1226

De klank van de idee, het beeld van de inspiratie (Symposionreeks 33)

11,95

1228

Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez (Symposionreeks 34)

11,95

1232/E

De grootsheid van de Geest

11,95 /15,00

1236

Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver met beelden (Symposionreeks 36)

11,95

1237

Spoor van Licht

14.50

1238

Gnosis in Nederland (Symposionreeks 37)

11,95

1240

God is geestig, Quispel centennial (Symposionreeks 38)

11,95

1241

Het hart dat weet (Symposionreeks 39)

11,95

Jeugdbijbel

24,50

Jeugdboeken
1049

Abbestee, N.

1093

De ridder van de waanburcht

8,50

1097

Johan Laatstgeboren

6,00

1106

Kleurenland en andere verhalen

8,50

1113

Een hart voor de koning

7,00

1120

De reis naar het altijd-stralende eiland

8,00

1124

De taal der klokken, verhalen uit de Rozentuin, deel 2

1243

Springmuis, een verhaal van de Noord_amerikaanse Vlakte-Indianen
DVD

Reis naar het Onverwachte (Nederlands ondertiteld)
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pentagram

TRANSCENDEER NAAR EEUWIG ZIJN

2018

nummer 1

pentagram
Lectorium

Rosicrucianum

PENTAGRAM 1-2018

Transcendeer naar
eeuwig zijn

pentagram Het magazine Penta-

gram verhaalt in woord en beeld
over de innerlijke ontwikkeling van de
mens. Als enige ambitie wil het de
lezer aansporen na te denken over
zijn grote mogelijkheden.
In een tijd waarin de grote waarden
vrijheid, waarheid, liefde, eenheid,
mededogen niet meer dan een
droom lijken, wijst Pentagram op de
ene revolutie die mogelijk is om deze
waarden te benaderen – de omwenteling van en binnen het menselijke
hart.

Het pentagram, het symbool daarvan, met in het hart een bloeiende
roos, is fier op het omslag geplaatst. Een symbool dat zowel van toepassing is
op de ene, individuele mens, als op het universum en haar eeuwige beweging.
16-11-17 14:32

Zo verbindt Pentagram ons tegelijk met het diepste innerlijke, als met het allergrootst denkbare – microkosmos en macrokosmos. De spirituele ontwikkeling van
de mensheid staat in iedere publicatie centraal. Daarbij hebben de artikelen elk
een eigen toon en invalshoek.
Abonneer je via rozekruispers.com
Ben je zelf al abonnee – geef een jaarabonnement cadeau!
Abonnement Nederland (inclusief BTW en verzending)
Jaarabonnement € 30,–
Proefabonnement (2 nummers) € 10,–
Losse nummers € 7,95
Abonnement buitenland (inclusief BTW en verzending)
Jaarabonnement € 40,–
Voor informatie:
e-mail: info@rozekruispers.com of tel. 023 532 38 52
38

cd ’s
CD’s met muziek gemaakt door leerlingen en opgenomen in de Tempels van de
school van het Gouden Rozenkruis.
Muziek speelt een belangrijke rol in ons leven en zo ook binnen het Rozenkruis.
Plato zei; ‘Muziekale oefening is een krachtiger instrument dan enig ander, omdat
ritme en harmonie hun weg vinden naar de innerlijkste hoeken van de ziel, waaraan
zij zich krachtig hechten’.
Daarom bieden wij naast boeken ook muziek aan. Alle CD’s zijn terug te vinden en
te beluisteren op onze site www.rozekruispers.com/nl/cds
Nieuwste CD
Vanuit de Bron
opgenomen in Haarlem
€ 20,00

Binnenkort opnieuw
leverbaar
Echos de Lombrives
opgemonen in de grotten
in het dal van de Ariège
in Zuid-Frankrijk, € 19,00
Klanken van de Ziel
muziek van Aad Boeter
€ 19,00
In de actie
Melodies of Hope
en
Moi Dom
muziek van leerlingen van
het Rozenkruis uit Rusland
van 19,00 naar 9,75
39

de morgenster

het mysterie rond

francis bacon

Was hij Shakespeare?

‘Ik kan jou natuurlijk ook zomaar van
het mysterie rondmijn rug afwerpen, als je zo
onbeschoft tegen me blijft praten.’
Thurisaz schrikt even van haar reactie
‘Het enorme oeuvre van Francis
en Bahoudt gauw met beide handen de
con kan in twee gedeelten worden
zadelknop vast. ‘Ik wilde je niet
gezien: het werk dat hij onder zijn eizegt hij snel. ‘Ik wil je
gen naam gepubliceerd heeft beledigen,’
en de
alleen maar beter leren kennen.’
werken die hij onder vele pseudoniemen – onder andere Shakespeare
–
De adelaar
gooit even haar kop naar
geschreven moet hebben. Bestudeachteren. ‘Kennen, kennen… jullie
ring van beide aspecten van zijn werk
kennis bestaat voornamelijk uit
leert dat ze nauw met elkaar verbononnodig veel praten. Het enige wat
den zijn, als twee zijden van dezelfde
medaille.’
tot nu toe de moeite waard is
om naar te luisteren zijn
‘De Londense theaters warengeweest
in die
elfenliederen.’
tijd niet bepaald centra van deugdzaamheid. De toeschouwers bestonDit kon Thurisaz moeilijk tegenden veelal uit zwervers, armen,
boespreken.
Hij had tenslotte nooit elfen
ven en pooiers. De meeste vrouwen
gingen niet naar het theater horen
en als zingen.
‘We
ze dat wel deden, droegen ze
eenzijn er. Houd je goed vast, dan
masker. De gespeelde toneelstukken
ga ik landen. Je bezoekt jouw grootwaren van een bedenkelijk moreel
vader geen moment te vroeg. Zijn
niveau. Dat veranderde geleidelijk
einde nadert!’

Francis Bacon

het mysterie rond

Francis Bacon
Was hij Shakespeare? Beïnvloedde hij
de denkwereld van de klassieke rozenkruisers?

Deel II van de trilogie Erea – De wereld van de drie
manen toont ons Thurisaz, de hoofdpersoon, als een
jonge held, op zijn merkwaardig voorbestemd pad.
Hij ziet zijn geboortestreek weer, maar niet om een
vrolijke reden: zijn grootvader Othila is stervende.
Hij leert magie van Marwyn, een onsterfelijk
elfenwezen. Hij ontdekt het complot van koning
Hagalaz, de vader van Laslo, aan wie hij vanaf het
eerste moment op de Academie een hekel had.
Hij reist mee met nomaden-elfen en de avonturen
die hij meemaakt in Lūfēng zijn gewoon heftig. Hij
ontmoet Fenrir de oerwolf, die geketend ligt in de
grot waarin hij schuilt voor zijn achtervolgers. En wat
te denken van zijn ontmoeting met een koninklijke
reuzenadelaar, die begon als een bloedstollend
gevecht, maar eindigt in wederzijdse bevrijding?

Het mysterie
rond Francis
Bacon

Jaap Ruseler

uitgeverij

JAAP
RUSELER

Aangrijpend ook is het moment dat de zwak
geworden Othila hem vertelt van de voorspelling
van Yggdrasill, de draak. ‘Je staat bij mij in het krijt,
Othila, maar niet jij zult die schuld inlossen.’
Thurisaz weet dat dat verband houdt met zijn
opdracht. Met een brok in zijn keel zegt hij tegen
Othila: ‘Ik heb de grote runensteen gezien op het
moment dat de drie volle manen in één lijn stonden.
Het was lastig ze te ontcijferen. Ik heb de runen
later op perkament getekend, maar ik ben er niet
veel wijzer van geworden.’
Othila leest wat hij geschreven heeft, plooit met
moeite een glimlach op zijn verweerde gelaat en
fluistert: ‘Vind de sleutel ervoor die verborgen ligt in
het hart, mijn jongen’ – waarna hij zijn laatste adem
uitblaast.

Was hij Shakespeare ?
Beïnvloede hij de denkwereld van
de klassieke rozenkruisers?

toen een nieuwe groep professionele toneelschrijvers de wegbereiders
werden voor de Shakespeare-toneelstukken.’
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zoon van een gerenommeerd jurist en zijn moeder kwam uit een intellectuele familie.

Maar er wordt tevens gezegd dat hij de zoon was van koningin Elizabeth I. Als hij na
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Elizabeth Engeland zou hebben geregeerd (in plaats van Jacobus I) zou Europa een
geheel andere koers hebben gevaren. Wat opleiding betreft volgde Bacon zijn vaders
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en fascinerend verhaal over magie in een andere tijd en een andere wereld, over de
geheimzinnige runen op de middelsteen van de druïdencirkel, die slechts oplichten

als de drie manen in één lijn staan. Thurisaz, de held van deze trilogie, heeft ze op die
bewuste nacht gezien, en vastgelegd op een stuk perkament. Maar hij kan ze ontcijferen
noch begrijpen. Deel II toont ons Thurisaz, de hoofdpersoon, als een jonge held, op zijn
merkwaardig voorbestemd pad. Hij ziet zijn geboortestreek weer, maar niet om een vrolij-

ke reden: zijn grootvader Othila is stervende. Hij leert magie van Marwyn, een onsterfelijk
elfenwezen. Hij ontdekt het complot van koning Hagalaz, de vader van Laslo, aan wie hij
vanaf het eerste moment op de Academie een hekel had. Hij reist mee met nomadenelfen
en de avonturen die hij meemaakt in Lüfeng zijn heftig. Hij ontmoet Fenrir de oerwolf, die
geketend ligt in de grot waarin hij schuilt voor zijn achtervolgers.
En wat te denken van zijn ontmoeting met een koninklijke reuzenadelaar, die begon als
een bloedstollend gevecht, maar eindigt in wederzijdse bevrijding? Aangrijpend ook is
het moment dat de zwak geworden Othila hem vertelt van de voorspelling van Yggdrasill, de draak. 'Je staat bij mij in het krijt, Othila, maar niet jij zult die schuld inlossen.'
Thurisaz weet dat dat verband houdt met zijn opdracht. Met een brok in zijn keel zegt hij
tegen Othila: 'Ik heb de grote runensteen gezien op het moment dat de drie volle manen
in één lijn stonden. Het was lastig ze te ontcijferen. Ik heb de runen later op perkament
getekend, maar ik ben er niet veel wijzer van geworden.' Othila leest wat hij geschreven
heeft, plooit met moeite een glimlach op zijn verweerde gelaat en fluistert: 'Vind de sleutel
ervoor die verborgen ligt in het hart, mijn jongen' – waarna hij zijn laatste adem uitblaast.

trilogie over de gnostieke mysteriën
Op 1 september 2018 verschijnt het derde en laatste deel van een
trilogie over de gnostieke mysteriën. Tezamen bieden de drie uitgaven een rijk geschakeerd en diepzinnig inzicht in de mysteriën van
leven, sterven en herleven op basis van klassieke spirituele teksten.
1. Mysteriën en symbolen van de ziel – een door de geest

bezielde mens worden

Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt
laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten
en het westen leren hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en
liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je op
mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen. Transformeer
de wereld door te beginnen bij jezelf.
2. Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood –

een nieuwe mens worden

Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn
dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn
bewustzijn? De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de
dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Jouw visies
op geboorte, leven en dood zijn bepalend voor de wijze waarop je
je leven vormgeeft en ervaart.
3. Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens –

het godsplan verwerkelijken

Bestaat God? Die vraag is niet belangrijk, want het is evident dat er
een oerbron is waaruit alles voortkomt, die alles voedt en waartoe
alles terugkeert. Veel belangrijker is de vraag of jij werkelijk bestaat.
Dwaal niet langer in de periferie van religie, filosofie en spiritualiteit,
maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de Gnosis.
Het eerste deel van dit boek wordt in het najaar van 2018 ook beschikbaar gesteld op de website www.spiritueleteksten.nl in de
vorm van een nieuw online-programma:
Dwaal niet langer in de periferie, maar ga leven
vanuit je diepste kern in de kracht van de Gnosis

God ervaren
dimensies onderscheiden
bewust waarnemen en denken
esoterisch onderricht ontvangen
reinigingen realiseren
God lofprijzen
de weg van de godsvrucht gaan
geestelijke krachten assimileren
de gnosis verkondigen
De vraag of God bestaat is niet zo belangrijk, want het is evident dat er een oerbron is waaruit alles voortkomt, die alles
voedt en waartoe alles terugkeert. Veel belangrijker is de vraag
of jij werkelijk bestaat.
Volgens de legendarische Egyptische wijze Hermes
Trismegistus wandelt de mensheid in dwaling omdat zij de onwetendheid als leidsman heeft aanvaardt. In geschriften die
aan hem worden toegeschreven leert hij je hoe je vernieuwd
kunt worden naar geest, ziel en lichaam.

Centraal in het eerste deel van dit boek staat de hermetische
wijsheid, ook wel de Egyptische oergnosis genoemd. Daarin
wordt haarfijn uitgelegd dat God, de kosmos en de mens onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En ook hoe je een weg
van geestelijke bewustwording en vernieuwing kunt gaan.

De wijsheid van Hermes is een sublieme synthese van religie,
filosofie, spiritualiteit die voortvloeit uit een innerlijk aangeraakt zijn. Deze universele benadering biedt je mogelijkheden
om gezamenlijk te beleven, verstandelijk te begrijpen, innerlijk te groeien en persoonlijk te transformeren.
Het tweede deel van dit boek bestaat uit 52 lofzangen uit
meerdere spirituele tradities waardoor je jezelf kunt laten inspireren geschikt te worden om mee te werken aan de uitvoering van het goddelijke plan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

God ervaren
dimensies onderscheiden
bewust waarnemen en denken
esoterisch onderricht ontvangen
reinigingen realiseren
God lofprijzen
de weg van de godsvrucht gaan
geestelijke krachten assimileren
de gnosis verkondigen

MYSTERIËN EN LOFZANEN VAN GOD, KOSMOS, MENS

08-09
15-09
22-09
29-09
06-10
13-10
20-10
27-10
04-11

Mysterien en lofzangen
van God, kosmos, mens

Rozekruis Pers

