MYSTERIËN EN LOFZANGEN
VAN GOD, KOSMOS, MENS

INFORMATIECENTRUM
ROZENKRUIS HAARLEM

9 boekbesprekingen in 2019
Gnosis is het innerlijke weten dat voortvloeit uit een
verbinding met de bron van alles. Gnosis is niet exclusief
verbonden aan één bepaalde religie, spirituele stroming
of filosofisch stelsel. In alle werelddelen zijn er gnostiek
geïnspireerde bewegingen geweest waarin we universele
wijsheid kunnen herkennen en waar we ons vandaag de
dag nog door kunnen laten inspireren.

Boekbesprekingen jan–mei 2019

2e en 4e donderdag van de maand van 10.00 tot 11.30 u.
(Inloop vanaf 9.30 uur. Toegang gratis / vrijwillige bijdrage)
10 –01 Het goddelijke ervaren
24 –01 Dimensies onderscheiden
14 –02 Bewust waarnemen, denken en doen
28 –02 Esoterisch onderricht ontvangen
14 –03 Reinigingen realiseren
28 –03 God lofprijzen
11 –04 Geestelijke krachten assimileren

25 –04 De weg van de godsvrucht gaan
09 –05 De gnosis verkondigen

Mysteriën
en lofzangen van

God, kosmos, mens
André de Boer
soft back | 252 blz
€ 19,50
ISBN 978 90 6732 466 3

esoterische bibliotheek en activiteiten
Esoterische boeken lezen en deelnemen aan lezingen,
boekbesprekingen en andere bijeenkomsten. Dat kan
allemaal in het Informatiecentrum Rozenkruis Haarlem,
dat zich bevindt achter Pentagram Boekwinkel in het
J. van Rijckenborgh-Centrum.
In het Informatiecentrum bevind zich een esoterische
bibliotheek die sinds maart 2018 voor het publiek toegankelijk is, en waar ook regelmatig activiteiten worden
georganiseerd. De indeling in de diverse categorieën
nodigt je als het ware uit een reis door de mysteriën te
maken. De boeken zijn gerangschikt volgens categorieën
en subcategorieën zoals oude culturen, oosterse wijsheid
en geestelijke stromingen. Alle aanwezige boeken zijn
uitleenbaar, tenzij anders aangegeven.

Zakstraat 2, Haarlem
(023) 53 23 850
informatiecentrum@rozenkruis.nl
www.rozenkruis.nl/infocentrum
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MYSTERIËN VAN TOEN VOOR NU

Gnosis

Inwijdingswegen door de eeuwen heen
•
•
•
•
•

Stromen van licht in Europa

Waarom zijn er inwijdingswegen?
Waardoor worden de mysteriën gekenmerkt?
Wat wordt onderwezen in de mysteriën?
Hoe gaan mysterieleerlingen de mysterieweg?
Wat kunnen wij nu met kennis over de mysteriën
van toen?

Peter Huijs
Aanbevolen boek bij inloopochtenden 2019

‘Gnosis – Stromen van Licht in Europa’ vestigt de
aandacht op de zogenoemde derde component van
de Europese cultuurtraditie. Naast religie en wetenschap is, voor wie zoekt, de gnosis als deze derde
component van de geschiedenis te onderscheiden: de
wijsheidskracht die als een stroom van licht werkzaam is. Soms bijna onwaarneembaar: weggedoken
voor ‘de publieke opnie’. Soms zich duidelijk declarerend aan de oppervlakte.

Dergelijke vragen komen aan de orde tijdens 20 (gratis)
inloopochtenden in 2019 in het I nformatiecentrum –
R ozenkruis Haarlem. De inleidingen (die apart bezocht
kunnen worden) worden verzorgd door sprekers die zijn
aangesloten bij de School van het Gouden Rozenkruis.

Inloopochtenden jan–dec 2019

2e en 4e dinsdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur.
(Inloop vanaf 9.30 uur. Toegang gratis / vrijwillige bijdrage)
08 – 01 De Egyptische mysteriën
mysteriën
DeGriekse
Griekse
mysteriën
22 – 01 De
De
hermetische
mysteriën
mysteriën
12 – 02 De hermetische
De
oerchristelijke
mysteriën
26 – 02 De oerchristelijke mysteriën
mysteriën
Deneoplatoonse
neoplatoonse
mysteriën
12 – 03 De

26 – 03
09 – 04
23 – 04
14 – 05
28 – 05
11 – 06
25 – 06
10 – 09
24 – 09
08 –10
22 –10
12 –11
26 –11
10 –12
24 –12

De
mysteriën
Demanichese
manichese
mysteriën
De
mysteriën
DeRomeinse
Romeinse
mysteriën
De
mysteriën
DeKeltische
Keltische
mysteriën
De
mysteriën
Deoud-Ierse
oud – Ierse
mysteriën
De
DeNoorse
Noorsemysteriën
mysteriën
De
Degraalmysteriën
graalmysteriën
De
vanvan
bogomielen
en katharen
Demysteriën
mysteriën
bogomielen
en katharen
De
vanvan
christelijke
mystici
Demysteriën
mysteriën
christelijke
mystici
De
vanvan
soefi’s
Demysteriën
mysteriën
soefi’s
De
vanvan
de de
alchemie
Demysteriën
mysteriën
alchemie
De
vanvan
de de
kabbala
Demysteriën
mysteriën
kabbala
De
vanvan
hethet
rozenkruis
Demysteriën
mysteriën
rozenkruis
De
maçonnieke
mysteriën
De maçonnieke mysteriën
De theosofische mysteriën
De nieuwe mysteriën

In onze samenleving is een enorme hunkering naar
wezenlijke kennis, naar gnosis. De schrijver doet verslag van zijn zoektocht naar groeperingen en denkers
die gestalte hebben gegeven aan dit steeds terugkerende verlangen naar Gnosis, Waarheid en Licht.

Aanbevolen boek bij inloopochtenden 2019
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De auteur laat zien hoe het vrijmaken van de geest,,
het fundamenteel andere in de mens, door de eeuwen heen regelmatig aan de oppervlakte komt,
waarna deze uitingen vaak onderdrukt en vervolgd
worden en schijnbaar verdwijnen...
Wie op zoek is naar werkelijke kennis, de bron van
de Gnosis, zal gefascineerd worden door de talloze
verbindingen tussen al diegenen die door de eeuwen
heen door de Gnosis gegrepen zijn.
De levensgeschiedenissen in dit boek vormen het
verhaal van het vrijmaken van het spirituele, het andere in de mens; een veelal dramatische geschiedenis
met daarin magistrale lichtpunten.

