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Texter för böcker: 

I.K. Taimni: En väg till självkännedom 

 Här är en bok för dem som vill förstå de gamla lärorna om människans natur 

och som önskar upptäcka och gå vägen mot självutveckling. Taimni omfattar 

både teori och praktik- från de fysiska och emotionella kropparnas funktioner, 

kontroll, rening och förfining till det lägre sinnet. Han beskriver utvecklingen av 

vårt högre sinne (visdoms-kroppen)och förklarar slutligen atmans roll i vårt liv. 

 

John Algeo: Reinkarnation i ny belysning: Vad? När? Var? Varför? Hos 

många finns en naturlig nyfikenhet rörande begreppet reinkarnation eller 

återfödelse. Denna ”fantastiska” möjlighet till ytterliga chanser att förverkliga 

våra innersta drömmar, våra mänskliga, ja, till och med övermänskliga 

möjligheter, är i sanning ett spännande perspektiv. 



Algeo; Uråldrig visdom – nya insikter, År 1875 framträdde delar av den 

uråldriga visdomen- som varit mänsklighetens följeslagare sedan civilisationens 

begynnelse. Den presenterar sådana kontroversiella uppfattningar som att 

varje människa har gudomen i djupet av sitt väsen. Mer än ett århundrade 

senare är situationen betydligt annorlunda. En hel del av de idéer som 

framlades i H.P. Blavatskys verk Den hemliga läran har nu börjat bli en del av 

vår kultur. Vi kan märka detta på det ökade intresset för sådana saker som 

meditation, yoga, holistisk medicin, fysikens uppfattning av materians natur 

etc. 

Tystnadens röst och andra avhandlingar ur ”De Gyllene Föreskrifternas bok” till 

dagligt bruk för lärjungar. 

Pertti Spets; Mystikern på Karlaplan, boken innehåller åtta kapitel om en väg 

till självkännedom; Vad är verklighet? Vad är mystiska upplevelser? Att gå 

bortom sinnet. Det som hindrar andliga upplevelser. Hur bör vi leva? En inre 

väg till befrielse. Lär känna dig själv. Mina mystiska upplevelser. 

 

Purucker; Den Hemliga Lärans grundtankar. Ur innehållet; Alla varelser 

återföds gång på gång ty allt liv är cykliskt. 

Människan är ansvarig för sina tankar, känslor, ord och handlingar och får 

skörda konsekvenserna av dem. 

Människan är sin egen skapare och utvecklare.  Med sin fria vilja väljer 

människan själv sin väg genom evigheten.  - 

 


