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Het feest van Michaël 

Scheppen vanuit de geest 

Rudolf Steiner  

Deze uitgave bevat twee voordrachten en twee spreuken rond het feest van Michaël. Wat 
wil dit feest ons zeggen - en hoe kunnen we dit feest op een passende manier vieren? In de 
voordrachten gaat het o.m. over de oproep aan de krachten van de menselijke wil; de 
ontwikkeling en beleving van de taal en het Michaëlfeest en zijn sociale betekenis. 

(paperback, 70p) € 12.50 

 

De beschermengel 

Rudolf Steiner  

Heeft de mens een individuele beschermengel, die als taak heeft hem te begeleiden en 
beschermen? Kennen we het verschijnsel beschermengel alleen maar uit de bijbel? En hoe 
zou zo'n beschermende geest dan op de individuele mens inwerken? (paperback, 36p)  

€ 10.00 

 

 

De vier Christus-offers   
 
Rudolf Steiner  

Lang vóór het Mysterie van Golgotha was het Christuswezen ten diepste verbonden met de 
ontwikkeling van de mensheid. In deze twee voordrachten beschrijft Rudolf Steiner hoe het 
Christuswezen zich meermaals offerde omwille van de mensheid.   (paperback, 50 pagina’s) 
€ 12.50 

 

 

 Lucifer, Ahriman, Asoera's 

 Rudolf Steiner 

Ieder van ons heeft wel eens nagedacht over zaken als: ziekte, pijn, lijden, en dood. Maar 
waar komen die vandaan? En wat is de oorsprong van dwalingen en misstappen? Machten 
en tegenmachten, geesten en tegengeesten: Steiner tekent voor ons haarfijn uit hoe het 
gesteld is met de - drievoudige - machten van het kwaad. Deze handvatten kunnen ons 
behulpzaam zijn de kwade machten in onszelf en in de wereld om ons heen te herkennen 
en ermee om te gaan. (paperback, 44 pagina’s)  € 10,00 
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Atlantis en Lemurië 

Rudolf Steiner 

Heeft de mythische, verloren gegane beschaving van Atlantis werkelijk bestaan? Rudolf 
Steiner onderzocht de oorsprong en ontwikkeling van de mensheid op 
geesteswetenschappelijke wijze en beschrijft op die basis in deze uitgave zowel de 
Atlantische als de daaraan voorafgegane Lemurische cultuur - tegen het licht van de 
ontwikkeling van de mensheid. (paperback, 77 pagina’s)  € 12,50 

 

 

Het etheriseren van het bloed 

Rudolf Steiner 

Onze gedachten, gevoelens en wilsimpulsen staan in verbinding met wezens uit de astrale 
wereld, Zo staan we ook in het morele in verbinding met een hogere wereld. Dit hangt 
samen met het 'etheriseren' van het bloed. Door ons morele leven te verdiepen dragen we 
bij aan de wereld om ons heen en aan de spirituele wereld - en kunnen wij nader komen tot 
het ontmoeten van de Christus in het etherische.  (paperback, 54p)  € 13,50 

                     

Liefde en erotiek 

 
Rudolf Steiner 

’Is de liefde al zo oud als de wereld zelf?’ Rudolf Steiner toont aan dat dit absoluut niet zo 
is. Hij zet de liefde in een groot perspectief en schetst haar relatie tot macht en wijsheid. 
Krijg je voor liefdedaden een beloning in het volgende leven? Hoe staat de liefde in 
verband met zelfverwezenlijking? Wat is de samenhang van erotiek met de liefde? En met 
de mystiek? Een boekje voor een ieder die zichzelf en de ander beter wil leren kennen. 
(paperback, 60 pagina’s) € 12,50 

 

De tempeliers 

Rudolf Steiner 

Drie voordrachten (plus een fragment) waarin Rudolf Steiner spreekt over de spirituele 
oorsprong van de Orde van de Tempeliers en de ontwikkeling die tot hun ondergang leidde 
- en waarin hij aanduidt op welke manier de impuls van de tempeliers in latere tijden 
doorwerkte. (paperback, 112p)  € 13,50 
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Geheimen van de nacht 

 
Rudolf Steiner 

Twee voordrachten waarin Rudolf Steiner beschrijft wat we tijdens de nacht beleven: wat 
we waarnemen als we door de verschillende planetensferen trekken - en wat er in ons 
fysieke en etherlichaam gebeurt wanneer we slapen. 
(paperback, 60p.)  € 13,50 

 

 

Wederkomst en weerstand 
Christus in het etherische 

Rudolf Steiner 

In drie voordrachten spreekt Rudolf Steiner over geheime broederschappen die willen 
bewerken dat de mens de weg naar een juiste verbinding met Christus niet vindt. Zij 
streven ernaar dat de gebeurtenis van de wederkomst van de Christus in de etherische 
wereld onopgemerkt zou blijven. Dat doen ze door de aandacht van de mens op 
dwaalwegen te leiden. 
In deze voordrachten biedt Rudolf Steiner het materiaal om de tijdsgebeurtenissen in het  

juiste perspectief te zien.(paperback, 93p) € 13,00 

 

Het Manicheïsme    
Als christendom van de toekomst - ABC Wegwijzer 8 

Roland van Vliet  

In de 20e eeuw werden Mani’s geschriften opgedolven uit het woestijnzand. Nu kan de 
actuele betekenis van zijn leer duidelijk worden en blijkt deze hoofdstroming van het 
esoterisch christendom een belangrijke boodschap te bevatten voor heden en 
toekomst.(brochure, geïllustreerd in kleur, 24 pagina’s, serie ABC Wegwijzers nr.8)€ 4.75 

 

 

Mijn Thomas-Evangelie 

Ton Westenbroek  

Het Thomas-Evangelie bestaat uit 114 uitspraken van Jezus Christus en is naar men 
vermoed opgetekend door de apostel Thomas. In 1945 werd het ontdekt door de vondst 
bij Nag Hammadi. Deze uitgave bevat de tekst van het evangelie - waarbij elke uitspraak 
is voorzien van een korte toelichting en een affirmatie, als hulp om met de inhoud van dit 
evangelie te leven. Met een voorwoord van Hans Stolp.  (paperback, 147p) € 15.00 
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Over de Hiërarchieën van de Engelen 
De eerste Hiërarchie 

Mieke Mosmuller 

Deze uitgave bevat een schriftelijke bewerking van een vierdaagse bijeenkomst over de 
spirituele wezens van de eerste hiërarchie; hoe je je van deze wezens gewaar kunt 
worden en hoe je je met hen kunt verbinden. 
Doordat de tekst o.a. ook de vragen en opmerkingen van de deelnemers aan de 
bijeenkomst bevat, geeft deze uitgave een levendig beeld van een zoektocht naar de 
engelen van de eerste hiërarchie. (genaaid, linnen band met stofomslag, 162p)  € 30,00 

 

Michaël 

Ita Wegman  

Een verzameling artikelen en brieven met als thema Michaël, de aartsengel. De auteur 
beschrijft de geschiedenis van Michaël en zijn werking op de aarde en de mensheid. De 
Michaëllegenden en -afbeeldingen in de kunst kunnen een idee geven hoe de mensen 
Michaël hebben ervaren en beleefd, in de loop der eeuwen. 

Over het werken van Michaël, in het verleden en in het innerlijk van de mens. 

Paperback, groot formaat, 100 pagina’s.  € 19.50 

 

Michaël - de grote aartsengel 

Geestelijk leider van de mensheid 

Hans Stolp  

€ 18.50 

Wie is aartsengel Michaël, wat is zijn taak en op welke manier kunnen we hem bij ons 
leven betrekken? Hans Stolp beschrijft de betekenis van Michaël, de leidende tijdgeest 
en laat zien hoe het de mens mogelijk is, door zich met Michaël te verbinden, op een 
andere manier in het leven te staan - en een nieuw licht te laten schijnen op je eigen 
leven en de gebeurtenissen die zich in onze tijd in het groot afspelen.(hardcover, 224p) 

  

 

Het raadsel van de sfinx 
Kosmische evolutie en menselijke verantwoordelijkheid 
 
Wijnand Mees 

Over de evolutie, de cultuurperioden, de betekenis van geestelijke wezens hierin en 
over Christus en de antichrist. Welke krachten werken in de ontwikkeling van de 
mensheid, op welk punt is de mens aangekomen en waarheen voert de verdere reis? 
(paperback, 248 pagina’s) VAN 16,90 voor 7,50 
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Het zelfgenezend vermogen (61) 

Basis van onze gezondheid (61) 

Jan Saal  

In elke mens leeft een innerlijke bron van gezondheid; het zelfgenezend vermogen. Dit 
vermogen werkt in niet-bewuste processen, maar in dit Gezichtspunten wordt 
uiteengezet hoe in het bewust vormgeven van gewoonten, bewust omgaan met voeding 
en een bewuste verzorging van ons innerlijk leven het zelfgenezend vermogen kunnen 
bevorderen.  € 3.00 

 

Schenken en danken 

Verwaarloosde kwaliteiten in een wereld van commercie 

Lex Bos  

Schenken en danken lijken alledaagse begrippen. Wie werkelijk de kwaliteit van deze 
begrippen ontdekt, kan in hen de kwaliteiten ontdekken die vruchtbaar kunnen werken in 
een wereld die in de greep van de commercie is. 

165 pagina’s. VAN 18.50 VOOR 5.00 

 

Beschermheiligen in de Lage Landen 

Jo Claes  

Bij dreigende problemen of nakend gevaar bieden de beschermheiligen mogelijk redding 
voor de katholieke gelovigen. Vele heiligen hebben bepaalde specialismen. Zo is 
Christophorus de behoeder tegen reisgevaren, en Antonius van Padua wordt 
aangeroepen wanneer men iets is verloren. En de verschillende beroepsgroepen             
genieten de voorspraak van hun eigen heiligen, in de hemelse hofhouding van de Heer. 
Prachtig geïllustreerde uitgave met vele afbeeldingen in kleur en ZW met vele             
wetenswaardigheden over heiligen. (paperback, 381 pagina’s)  € 9.90 

    

Perzië 
Dertig eeuwen kunst & cultuur 

Vincent Boele (e.a.)  

Smakelijke, goed verzorgde uitgave (genaaid, gebonden, volledig in kleur) die naast 
ruim 200 kleurenillustraties, 9 artikelen over verschillende facetten van de Perzische 
culturele geschiedenis bevat. 

(gebonden, 127 pagina’s) Van 19,90 voor 6,90 
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Het sprookje van Eros en Fabel 
Naverteld door Jeanne Meijs 
 
Jeanne Meijs 

Het bekende sprookje van Novalis over Eros en Fabel is het verhaal over de Liefde. In 
deze uitgave wordt het naverteld door Jeanne Meijs, zodat het ook voor kinderen 
geschikt is. Het sprookje is rijk aan beelden die voeding bieden voor het omgaan met 
vragen van liefde, seksualiteit en relaties. 
Met kleurenillustraties van Maria Moll.  (Gebonden, 30p) Van 14,75 voor 6,00 
 

 

Wat een weer! 
Over ijs, as en vuur in de atmosfeer 
  

Jacob Kuiper 

Aan de hemel zijn vaak opvallende, zelfs wonderbaarlijke verschijnselen te zien - maar 
wie ziet er nog dagelijks de hemel? Het licht van de zon op de wolken, de kleur van de 
atmosfeer, het noorderlicht, saharazand dat tot in onze gebieden de hemel kleurt. 
Over dergelijke verschijnselen gaat dit prachtig geïllustreerde boek dat ons meer wil 
laten zien dan we gewoonlijk opmerken. (Gebonden, rijk geïllustreerd, groot formaat, 
143 pagina’s) VAN 26,95 VOOR 7,95 

 


