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DE GEHEIMEN VAN DE ZIEL

De Zweedse esotericus Henry T. Laurency heeft in het midden van de vorige eeuw twee boeken gepubliceerd; The Philosopher’s Stone en The Knowledge of Reality. Daarnaast heeft hij
ruim 4000 getypte pagina’s nagelaten met bijzondere esoterische teksten over de verborgen
dimensies van de werkelijkheid. De auteurs hebben van al deze informatie gebruikgemaakt
om dit boek te schrijven. Een boek over de ononderbroken cyclus van leven en dood. Een
boek dat zin geeft aan het leven en het sterven draaglijk maakt. Intrigerend van begin tot eind
en vol wijze levenslessen.
Laurency onderscheidt 49 verschillende niveaus van bewustzijn. De meesten van ons kennen
uit ervaring alleen de niveaus 49, 48, 47 en misschien ook nog 46. Dit zijn de belevingswerelden van het fysieke, het emotionele, het mentale en het causale- of zielsbewustzijn. Af en toe
raken we ook nog aan het niveau dat daar weer bovenuit stijgt, het eenheidsbewustzijn. Onze
ontwikkeling, door vele incarnaties heen, is erop gericht ons bewustzijn naar een steeds
hoger plan te tillen. Hoe dat in zijn werk gaat en wat de wetmatigheden zijn waar dit hele proces aan onderhevig is, staat in dit boek uitvoerig beschreven.
Wat het boek zo bijzonder maakt, afgezien van de troostende inhoud, is de grote bruikbaarheid in de dagelijkse praktijk. Het wijst ons de weg naar een meer uitgebalanceerd bestaan
en biedt een schat aan inzichten, waardoor we op een heel andere manier naar onze dagelijkse ervaringen zullen gaan kijken. Het legt een fundament voor een integrale psychotherapie,
waardoor een nieuwe benadering mogelijk wordt in de psychologie en de psychiatrie. En na
het lezen van dit boek zal ook de politiek nooit meer dezelfde zijn.

Kees Aaldijk is psycholoog en heeft een praktijk in Soest. De inzichten van
Laurency past hij daar al sinds jaren toe, met opmerkelijke resultaten.
Zie voor meer informatie www.integralepsy.nl
Marijke Aaldijk-Franken is onderwijzeres en pedagogisch medewerker.
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GEHEIMEN
VAN DE ZIEL
Integrale wijsheid over
leven, dood en
bewustzijn
met een bijlage voor therapeuten

Kees en Marijke Aaldijk

Het boek beschrijft de levenswetten en geeft
nuttige oefeningen.

DE GEHEIMEN VAN DE ZIEL

—SCHOPENHAUER

Integrale wijsheid over leven, dood en bewustzijn

‘Een nieuw idee zal eerst door iedereen belachelijk worden gemaakt,
vervolgens zal het heftig worden bestreden
en ten slotte zal iedereen het altijd al hebben toegejuicht’
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