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De Opening van het Derde Oog: Door Dr. Douglas M. Baker Het menselijk brein is een verbazingwekkend instrument, dat nagenoeg ongebruikt is. Niemand benut alle mogelijkheden, maar wij bezitten
allen een geheime 'trekker'om dit mechanisme te activeren. In occulte taal aangeduid als het 'Derde Oog', kan deze 'trekker' een sterke stroom van psychische energie vrijmaken voor het bewust
worden van nieuwe dimensies; om de tijd, zoals wij die op onze planeet ervaren, te versnellen of te vertragen en om de eigen persoonlijkheid volledig te ontwikkelen. Dr. Baker onthult dat het 'Derde
Oog' zijn krachten ontleent aan de pijnappelklier, de hypofyse en de halsslaga-derklier; krachten gebundeld tot een wervelwind van energie, bekend als krachtencentra of 'chakra's'. Het menselijk
lichaam kent zeven van deze centra: aan de basis van de zonnevlecht (solar plexus), de ruggegraat, de milt, het hart, de keel, het voorhoofd en op de bovenkant van het hoofd. Vijf, volstrekt veilige,
technieken om het 'Derde Oog' te prikkelen en te openen, worden in dit boek besproken. Zij zijn alle, in een periode van meer dan twinig jaar, door de schrijver in de praktijk beoefend. Hij is beloond met
een rijkdom aan unieke ervaringen.
Een introductie tot De Geheime Leer / druk 3Studies in de geheime leer van H.P. BlavatskyEen introductie tot de geheime leer van H.P. BlavatskyH.P. Blavatsky en de geheime leer. Inl. door M.P. HallH.
P. Blavatsky en de geheime leerBeknopte samenvatting van de Geheime leer door H.P. Blavatskynamens de meesters van wijsheid aan de Westersche wereld geopenbaardBron van het occultisme /
druk 2een moderne presentatie van de oude universele wijsheid gebaseerd op De Geheime Leer van H.P. Blavatsky
De paradijsvogel / Het boek Jezebel / De meisjes van Jesses
de synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerte. 4. Dl. 2. Anthropogenesis
The Hermetic Link
Mevrouw Blavatsky en hare 'Theosophie'.
John Worrell Keely
Catalogus van voorwerpen betrekking hebbende op de geschiedenis van het bedrijf der firma Joh. Enschedé en Zonen en van voortbrengselen van de verschillende takken harer werkzaamheid
tentoongesteld ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het bedrijf der firma op 21 juni 1903

Two Columes in a Slipcase! HPB's first major work, originally published in 1877. The most astounding compendium of occult facts and theories in Theosophical literature. It
proclaims the existence of mystery schools under the guardianship of men who are servants for truth. It outlines a movement by the Guardians of the Ancient Wisdom to
preserve and protect the ageless truths, until in later times they would again become known for the spiritual benefit of all.
Vierluik van: 1) van bovenkamer naar onderbuik 2) antroposofische energie 3) organismus naturalis 4) de 4 wereldbeelden
de synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerte. 2. Dl. 1. Cosmogenesis
Beknopte samenvatting van de Geheime leer door H.P. Blavatsky
Quatroscopie
de synthese van wetenschap, religie en filosofie
De Boekzaal
Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte en psychologie

In november 1954 trad Louis Paul Boon als societyredacteur in vaste dienst bij een Vlaamse krant en ontdekte enigszins tot zijn verbazing een nieuwe
bron voor zijn schrijverschap. In zijn werk had hij al wel eerder gebruik gemaakt van journalistieke teksten, maar nu ging hij zich voor zijn boeken
grondig documenteren over de culturele iconen van zijn tijd. In 1958 verscheen de roman De paradijsvogel, een op het openbare leven van Marilyn Monroe
geënte godsdienstgeschiedenis. Vijftien jaar later destilleerde de schrijver uit de berichtgeving over Charles Manson en diens moordlustige volgelingen de
roman De meisjes van Jesses, een wrange parodie op het bijbelboek Openbaring. Deze twee romans worden hier voor het eerst gebundeld, samen met het
onvoltooid gebleven Het boek Jezebel. In dit verhaal laat Boon zien, op basis van wat hij in de bladen over deze affaire bij elkaar knipte, hoe de goddelijk
geschapen Christine Keeler er halverwege de jaren zestig schijnbaar moeiteloos in slaagde de gevestigde orde in good old England aan het wankelen te
brengen. Zo kan de lezer zich een helder beeld vormen van de meesterlijke wijze waarop de seismograaf Boon erin slaagde om via sensationele
krantenverhalen het innerlijke leven van een hele cultuur te registreren. 'Ik wil alleen maar met wat ongepaste ironie over mijn vriendin Jezebel schrijven,
maar onbewust heb ik het gevoel of ik de boodschapper ben van de nakende ondergang onzer beschaving.' - L.P. Boon, Het boek Jezebel
"De Groote Pyramide" van H. J. van Ginkel. Gepubliceerd door Good Press. Good Press publiceert een ruim aanbod aan titels in alle genres. Van bekende
klassiekers & literaire fictie en non-fictie tot vergeten−of nog niet-ontdekte pronkstukken−van de wereldliteratuur, wij publiceren boeken die u beslist
moet lezen. Iedere Good Press editie is zorgvuldig aangepast en geformatteerd om de leesbaarheid voor alle e-lezers en apparaten te verbeteren. Ons doel
is om e-books te maken die gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor iedereen zijn in een digitaal formaat van een hoogwaardige kwaliteit.
Een introductie tot De Geheime Leer / druk 3
Dictionary Catalog of the Research Libraries of the New York Public Library, 1911-1971
H. P. Blavatsky en de geheime leer
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Bron van het occultisme
de samenvatting van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerte
De Javaansche geestenwereld en de betrekking, die tusschen de geesten en de zinnelijke wereld bestaat
Mohammed S. Nasrullah (1943) werd geboren in Nickerie, Suriname. Hij heeft in Nederland informatie- en communicatietechnologie gestudeerd aan
de TU Delft en vervulde een functie als diplomaat bij de NAVO in Brussel. Hij is gehuwd en vader van drie kinderen. In zijn debuut "Het
Engelenboek” vertelt hij dat de islam een godsdienst is van vrede, orde en gezagsverhoudingen. Heden ten dage worden in het westen helaas
stemmen gehoord die mensen moeten doen geloven dat de huidige terroristische activiteiten inspiratie vinden in de Koran. In dit boek laat hij
zien dat deze veronderstelling van sommigen geheel misplaatst is. Hij draagt dit boek op aan alle mensen die dromen van een gelukkige en
rechtvaardige wereld.
Behandeling van de tweede grondstelling uit De geheime leer van H.P. Blavatsky, de zgn. wet van de periodiciteit
de synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerte. 1. Dl. 1. Cosmogenesis
Geheime leer / 3 / druk 2
de synthese van wetenschap, godsdienst en wijsbegeerte. 3. Dl. 2. Anthropogenesis
Studies ...
De leer van de cyclussen
Isis Unveiled
Includes entries for maps and atlases.
Takes readers on a journey through the free-energy research underground and the secret traditions of Occult Technology, focusing on the inventions of John Worrell Keely, the world's freeenergy pioneer.
Free Energy Pioneer
Studies in de geheime leer van H.P. Blavatsky
On Sharing Religious Experience
De Groote Pyramide
De Opening van het Derde Oog
een moderne presentatie van de oude universele wijsheid gebaseerd op De Geheime Leer van H.P. Blavatsky

Hermes is the Greek god of the Word, of thought and magic, the swift-moving messenger of the Divine and guardian of souls in the Afterlife. In Ancient Egypt he was the majestic god
Thoth, the Recorder, the lord of measurement and science, the brother/husband of Isis. In Rome, he was of course Mercury, flying through the Empyrean at the speed of idea by the aid
of his winged helmet and boots. In this broad survey of the Hermetic arts, author Jacob Slavenburg brings an unparalleled depth of insight to the subject. He examines the historical
Hermetic literature and details its relevance to modern occultism, from the symbolism of architecture and art to the mysteries of Freemasonry. The heavenly mysteries of astrology are
explored as are the healing arts which derive from the spirit of scientific inquiry embodied by Thoth/Hermes. Slavenburg examines the magical writings of the Greek papyri and their
development into the contemporary magical practices of modern adepts. He sheds light on the workings of alchemy and the esoteric philosophy to the world of modern chemistry and
physics. He explores the origin of evil and the realm of the afterlife, and the Hermetic doctrines of reincarnation and karma. In addition, the author provides a wealth of biographical
data on the magi of Hermeticsm, from Ficino to Agrippa, John Dee to Giordano Bruno.
The Book of Dzyan is a sacred text containing esoteric wisdom on the nature of existence, the Seven Creations, and cosmic evolution.
A Cumulative Author List Representing Library of Congress Printed Cards and Titles Reported by Other American Libraries
K. P. C. de Bazel, Architect
maandelyksch bibliografisch tydschrift
Een introductie tot de geheime leer van H.P. Blavatsky
De geheime leer
namens de meesters van wijsheid aan de Westersche wereld geopenbaard
Verklaring van het theosofische standaardwerk "De geheime leer" van H.P. Blavatsky.
Weergave, bewerking en actualisering van de bekende theosofische leerstellingen van H.P. Blavatsky.
Tijdschrift voor wijsbegeerte
De Indische theosophie en hare beteekenis voor ons
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Bron van het occultisme / druk 2
The Book of Dzyan
een moderne weergave van de oude universele wijsheid gebaseerd op De geheime leer van H.P. Blavatsky
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