Beste Theosofen, Levensbeschouwers & Nieuwsgierigen,

Ik mail je omdat ik denk dat jij dit heel interessant gaat vinden! Mail mij gerust als je meer weten
wilt, maar voor nu het volgende: Er staat weer een nieuwe boekstudie te gebeuren, de keuze is
gevallen op 'De hele olifant in beeld' van Marja de Vries.
Waarom is dit iets voor mij?
Dit geeft je zelfverrijking, kennis, inzicht, wijsheid en kolkende energie. Bovendien zal je na deze
ontdekkingen niet meer willen ophouden met meer kennis vergaren. Althans, dat overkwam mij.
Meer informatie over het boek in de bijlage (score, review, praktische info, samenvatting).
Wat houdt een boekstudie concreet in?
Elke maand kom je samen met ca. 6-8 mede studenten. Deze avond bespreken we een deel van
het boek. Ieder noteert een aantal vragen (ca. drie) en krijgt ruimte deze te stellen. Zo bestuderen
we de kennis vanuit meerdere hoeken. Elke keer krijg je 'huiswerk' (volgende hoofdstuk(ken). Er is
koffie, thee, koekjes, kennis ten overvloede in een groep van gelijkgestemden. Er is plek voor
iedereen: jong en oud.
Wat kost het?
Niets, het is gratis!
Wat is theosofie?
Een wijsbegeerte en leefwijze die aanspoort tot het integreren van opgedane (zelf)kennis in het
dagelijks leven. Hieronder verstaan we het onderzoeken, vergelijken en integreren van:
(esoterische) godsdienst, filosofie en (geheime) wetenschappen. Vrijheid van denken is essentieel.
Samenvattend:
• Wat? Boekstudie 'De hele olifant in beeld - Marja de Vries'
• Waar? Bij de Theosofische vereniging, in de Loge te Utrecht: Kruisstraat 307, 3581 GK Utrecht
(T.h.v. kruising Biltstraat/Wittevrouwen, Utrecht)
• Wanneer? Elke 4e dinsdag van de maand om 19:30
• Start: dinsdag 22 augustus 2017
• Bereikbaarheid: zeer goed, er stoppen meerdere bussen voor de deur
• Parkeren: schuin tegenover de Loge is parkeergarage 'Kruisstraat'
• Meer info over Theosofie: http://utrecht.theosofie.nl/htdocs/TheosofieVer/theosofischever.html
En nu?
• Vragen? Beantwoord ik graag voor je, per mail.
• Aanmelden vóór 30 juli 2017, per mail: irishaarkunsten@gmail.com

De hele olifant in beeld - Marja de Vries
ISBN: 978 90 202 8460 7
Kost:
• Nederlands boek € 29,95 (bol.com)
• Engels boek € 20,00 (marjadevries.nl)
• E-book € 9,95
• Of gratis/te huur bij de locale bibliotheek
Score: 5 sterren (van de 5, op bol.com)
Samenvatting
'De hele olifant in beeld' is een synthese van de gemeenschappelijke
inzichten van vele verschillende wijsheidstradities in de werking van
de Universele Wetten en de Gulden Snede en de recente baanbrekende wetenschappelijke
ontdekkingen die met deze eeuwenoude inzichten overeenstemmen. Hierdoor wordt in feite een
geheel nieuw wereldbeeld zichtbaar en wordt het mogelijk om te begrijpen wat er nodig is om de
balans te herstellen, zowel in onszelf als wereldwijd. Omdat deze wetmatigheden een universeel
karakter hebben, zijn ze van toepassing op alle aspecten van ons individuele en maatschappelijke
leven. Ze kunnen dan ook gebruikt worden als uitgangspunt bij alle persoonlijke en
maatschappelijke vernieuwingen, die tot doel hebben meer in harmonie te zijn met onszelf en met
het grotere geheel. Een geheel nieuw en samenhangend wereldbeeld wordt zichtbaar.
Recensie
Dit hoogst informatieve boek van de Nederlandse auteur (celbiologe/ecologe) is een respectabele
poging tot het formuleren van zeven universele wetmatigheden of principes (Hermes
Trismegistus). Deze met elkaar samenhangende wetten zijn achtereenvolgens: die van de
eenheid, de overeenstemming, trilling (en daarvan afgeleide wetten), polariteit, ritme, oorzaak en
gevolg, culminerend in die van de dynamische balans. Via een indrukwekkend breed spectrum van
essentiele inzichten uit oude wijsheidstradities en moderne (alternatieve) wetenschap - van
(cel)biologie via bewustzijnsonderzoek tot en met kwantummechanica - illustreert en verdiept ze de
basisstellingen die ze voor iedere wet formuleert. Daarnaast besteedt ze uitgebreid aandacht aan
de Gulden Snede als universeel mechanisme voor het ontstaan van vorm, creatie en ruimtelijke
groeipatronen (inclusief bewustzijnsgroei). Een gave om moeilijke onderwerpen educatief
verantwoord en prettig leesbaar te presenteren vervolmaken deze overzichtelijke wegwijzer naar
de nieuwe tijd en must voor iedere spiritueel geinteresseerde lezer. Met index, literatuurlijst en veel
voetnoten.
J. Hodenius
Bron: https://www.bol.com/nl/p/de-hele-olifant-in-beeld/1001004004798402/
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