
SPIRITUELE KERST
online-programma december 2019 - januari 2020 (gratis):

22 –12  Jezelf voorbereiden

23 –12  De innerlijke mens in je herkennen

24 –12  Je weg bereiden

25 –12  Het goddelijke in je geboorte geven

26 –12  In dit teken zul je overwinnen

27 –12  Je magische geschenken

28 –12  Bedreigingen vanuit de wereld en jezelf

29 –12  Je opdracht in het leven

30 –12  Je terugblik op het verleden

31 –12  Afscheid nemen van je leermeesters

01 –01  Je talenten ontplooien

02 –01  De verborgen schatten in je hart

03 –01  Aandacht voor je innerlijke ontwikkeling

04 –01  Het geestbewustzijn in je wekken

05 –01  Zeven grondstellingen voor je leven

06 –01  Neerdaling van de heilige adem

HET ONTWAKEN VAN DE ZIEL 
internationale zomerconferentie juli 2019

De school van het Gouden Rozenkruis organiseert 
in samenwerking met Spirituele teksen een inter-
nationale zomerconferentie in Haarlem die mede 
gebaseerd is op het boek ‘Mysteriën en symbolen van 
de ziel’. 

De voertaal is Engels.
Nederlandse vertalingen worden verzorgd.

•  integratie van het innerlijke in het dagelijkse leven
•  tempels van het Rozenkruis
•  van reïncarnatie naar transfiguratie
•  excursies op zaterdagmiddag 13 juli
•  van zelfkennis naar nieuwe levenshouding
•  van verlangen naar vervulling

Data: 12, 13 en 14 juli 2019.
Adres: Zakstraat 6, 2011 JS, Haarlem. 

Kosten: € 50,- euro voor de hele conferentie,  
of  € 25,- euro per dag. 

Overnachtingen: zelf regelen
Meer informatie en inschrijven: 

www.rozenkruis.nl/soul

SPIRITUELE TEKSTEN

jaarprogramma 2019

online-programma’s
internationale zomerconferentie

verkenningen

www.spiritueleteksten.nl

het boek: Spirituele Kerst
André de Boer  
en Tanja Rozema 
softback | 179 p   
14,0 x 22,0 cm | € 14,50 
ISBN 978 90 6732 443 4
e-book: € 10,–

het boek in het Engels:
ISBN 978 90 6732 457 1

          SPIRITUELE KERST

        Handreiking voor bezinning en bezieling rondom 
Kerstmis en Oud en Nieuw

Rozekruis Pers

Heling,  inspiratie  en vernieuwing

De kerstperiode is ideaal om je te richten op dat waar het in 
het leven werkelijk om gaat. Deze donkere tijd van het jaar is 
bij uitstek geschikt voor heling, inspiratie en vernieuwing. Ga 
je tijd vrijmaken voor bezinning en bezieling in de periode 
van de heilige nachten en de heilige dagen? 

Tallozen gingen je voor en hebben de weldadige invloed 
daarvan ervaren. Versterk je fundament voor innerlijke 
ontwikkeling door van 22 december tot en met 6 januari 
iedere avond een verhaal uit het Aquarius Evangelie te lezen, 
en iedere ochtend een beschouwing die daarop is gebaseerd.
 

De teksten hebben me heel wat blije momenten opgeleverd 
- diepe blije gevoelens - en ik zal er zeker nog vaak aan terug 
denken. Heerlijk om zo de dag te beginnen en af te sluiten.
 Ada

De verdiepende teksten waren een bevestiging voor mijn 
zielepad. Het leven is zoveel groter dan wij kunnen zien. Dat 
maakt het leven zo wonderlijk en uniek.
 Angelique

Wat een geweldige teksten om de dag mee te beginnen in 
deze speciale tijd. Ze kleuren je dag en geven een enorme 
bemoediging.
 Astrid

Dit is een heel ander verhaal dan mij ooit is bijgebracht. Het 
geeft een hele andere dimensie en spirituele verdieping dan 
ooit gedacht.
 Leo

Zoveel gezegd met zo weinig woorden, in zulke eenvoudige 
taal. Dat raakt het hart. De basis van het leerlingschap staat 
hier gebeeldhouwd.
 Ruud

Mijn spirituele zoektocht leek altijd een eenzame weg, om-
dat ik met niemand werkelijk mijn geloof leek te kunnen 
delen. Maar nu ervaar ik, door actief mee te doen met deze 
serie lessen, dat ik door een diep transformatieproces ga. 
Hierbij ervaar ik de energie van – een gemeenschap die 
werkelijk het spirituele pad gaat.
 Stephan
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het boek: Mysteriën en 
symbolen van de ziel 
André de Boer  
softback | 284 p   
14,0 x 22,0 cm | € 19,50 
ISBN 978 90 6732 449 6
e-book: € 10,–

het boek in het Engels:
ISBN 978 90 6732 471 7

Zoals een kaars niet kan branden zonder vuur,
zo kan een mens niet werkelijk leven
zonder bezieling door de geest. 
Boeddha



LOFZANGEN  VAN GOD, KOSMOS, MENS 

online-programma januari-december 2019 (gratis):

12 – 01  Zonnehymne 

26 – 01  Tabula Smaragdina 

09 – 02  Niemand heerst over de geest

23 – 02  Hermetisch dankgebed

09 – 03  Boetezangen

23 – 03  Ode aan de wijsheid 

06 – 04  Universele geloofsbelijdenis

20 – 04  Hymne aan Ahura Mazda 

04 – 05  Getuigenissen van Mani 

18 – 05  O geestvuur 
01 – 06  Het liefdelied van de nimfen 
15 – 06  Leven is liefde

29 – 06  Het lied van de rietfluit

13 – 07  Wijzangen

27 – 07  Salat

10 – 08  Onze Vader

24 – 08  Het hogepriesterlijk gebed

09 – 11  Psalmen

16 – 11  Gebed van Paulus de Apostel 
23 – 11  Lofzang bij een inwijdingsritueel

30 – 11  Het Nuctemeron

07 – 12  Rijke perspectieven 

 

 

SPIRITUELE PASEN EN PINKSTEREN

online-programma april en juni 2019 (gratis):

14 – 04 De doortocht

15– 04  Door de poort gaan

16– 04  Het mysterie van geboorte en dood 

17 – 04  De innerlijke tempel reinigen

18 – 04  Overgave aan je innerlijke meester

19 – 04  Nieuwe innerlijke kracht betonen

20 – 04  De cruciale overwinning op jezelf

21 – 04  De bevrijding van de innerlijke mens

02 – 06  Geest, ziel en lichaam één laten worden

03 – 06  Liefde voor alles en allen

04 – 06  Deel krijgen aan de eeuwigheid

06 – 06  De transfiguratie aanschouwen

06 – 06  Het licht van de wereld volgen en zijn

07 – 06  Zelfinwijding op basis van zelfautoriteit

08 – 06 Opgetrokken worden in een ander gebied

09 – 06  Vervuld worden van de Heilige Geest

MYSTERIËN VAN HET ROZENKRUIS   

online-programma sep.-november 2019 (gratis):

07 – 09  De uitnodiging ontvangen

14 – 09  Juiste beslissingen nemen

21 – 09  Gewogen worden

28 – 09  Het oude bewustzijn laten sterven

05 – 10  Het nieuwe bewustzijn laten groeien

12 – 10  Transformaties bewerkstelligen

19 – 10  Poortwachter zijn

26 – 10  De samenleving bewust maken

02 – 11  Werken aan algehele heelwording

ROZENKRUIS EN GNOSIS – 
EEN INNERLIJKE VERKENNING

In 14 plaatsen. 
Aanbevolen bij het nieuwe online-programma 
en boek.

verkenningen: september 2019 - februari 2020

1.   De verbinding tussen rozenkruis en gnosis

2.   De tweevoudige mens

3.   De innerlijke roep en de opdracht

4.   Mens en microkosmos

5.   Het geopende hart

6.   Het nieuwe denken

7.   Realisatie in het hier en nu

8.   Het pad van transfiguratie

9.   Landelijke afsluiting 

het boek: 
Mysteriën en fakkeldragers van het 
Rozenkruis - jezelf en de samenleving 
transformeren
André de Boer 
softback | 14,0 x 22,0 cm | € 19,50  

verschijnt in september 2019

het boek: 
Mysteriën en lofzangen
van God, kosmos, mens
André de Boer 
softback | 247 p   
14,0 x 22,0 cm | € 19,50  
ISBN 978 90 6732 466 3

het boek: 
Spirituele Pasen 
en Pinksteren 
André de Boer en Tanja Rozema 
softback | 222 p   
14,0 x 22,0 cm | € 14,50  
ISBN 978 90 6732 446 5
e-book: € 10,– 
In het Engels: 978 90 6732 464 9 

       SPIRITUELE PASEN
   EN PINKSTEREN 

        Handreiking voor bezinning en bezieling 
betreffende de opstanding van de innerlijke mens
        

Rozekruis Pers

De wording van het opstandingslichaam

De opstanding van de innerlijke mens is dé reden voor ons 
leven op aarde. Zij maakt de essentie van de mens uit; zij 
geeft zijn leven glans, kracht en innerlijke moed. Nochtans: 
de mens moet haar zelf vinden, moet zelf wensen. 

Dit boek, met hoofdstukken uit Het evangelie van de heilige 
twaalven en beschouwingen daarover, kun je zien als een 
richtingaanwijzer voor geestelijke bewustwording en ver-
nieuwing. 

De nieuwe atmosfeer waarin de Heilige Geest verwerkelijkt 
in overeenstemming met het goddelijke scheppingsplan 
is er, zij is er altijd en zij is je geboorterecht als mens. Soms 
proef je die, en dan is het als een lenteochtend in de Paas-
tijd, fris, verkwikkend, huiverend van ingehouden leven. Het 
is een belofte, je weet het als een innerlijk ervaren, innerlijk 
kennen, als gnosis.

          Wat ben ik blij met deze overdenkingen. Dit geeft deze      
          dagen een extra dimensie, die ik zo mis in het jachtige    
          leven van alledag. 
 Angèle

         Ik heb de prachtige teksten met zorg en aandacht 
          gelezen en ze geven me - precies zoals ik gehoopt had 
          en waar ik behoefte aan had – zin en inhoud aan het 
          Paasfeest. 
 Christie

          Het is werkelijk prachtig. Zo verhelderend. Hele stukken 
          van de Bijbel zijn voor mij duidelijker geworden en alles 
          lijkt zo op zijn plaats te vallen.
 Ineke

          Ik vind het heel mooi om te zien dat innerlijke gebeur-
          tenissen zo voor een grote groep geïnteresseerden van-  
          uit een universeel licht worden beschouwd en verklaard.
   Kees

          Er is een weldadige stilte in mij en ik voel me verbonden, 
          een tipje van mijn innerlijke sluier wordt even gelicht. Ik 
          voel me licht en dankbaar. 
 Marcel

          Deze beschouwingen zijn even mooi als die van 
          Spirituele Kerst, heel erg naar binnen gericht. 
 Wim
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omslag boek spirituele pasen pinksteren.indd   1 27/01/16   21:46

Stenen hebben geen hoop iets anders te zijn 
dan steen, maar als zij samenwerken,
voegen zij zich tezamen tot een tempel.
Antoine de Saint Exupéry


