
MYSTERIËN VAN TAO

Gratis online-programma van Pentagram boekwinkel in het voorjaar van 2017

Tao is in de kosmos, in ons zonnestelsel, overal op aarde, in de bomen, in de planten en de dieren, 

in de bergen en stenen. In cellen en atomen. Tao is ook in de mens. Toch is Tao op geen enkele 

manier waarneembaar. Verdiep je in thema’s van de Daodejing van Chinese wijze Lao Zi met het 

gratis online-programma ‘Mysteriën van Tao’ van Pentagram boekwinkel uit Haarlem.  

Als je je inschrijft op de website www.spiritueleteksten.nl ontvang je vanaf 28 januari 2017 

gedurende negen opeenvolgende zaterdagen een e-mail met een tekst uit de Daodejing en een 

beschouwing daarover die is geschreven door Elly Nooyen, auteur van het boek Hart voor Tao. Alle 

teksten kun je lezen en beluisteren. 

De Daodejing fascineert ons misschien omdat het iets in ons raakt dat we niet makkelijk kunnen 

benoemen. Het resoneert met iets geheimzinnigs dat diep in ons binnenste verscholen ligt, waarvan 

we ons vaag bewust zijn zonder dat we er precies de vinger op kunnen leggen. We staan als het 

ware voor de poort!van het mysterie en zijn naarstig op zoek naar de sleutel.

1." 28-01 Je openstellen voor Tao

2." 04-02 De Teh ontvangen

3." 11-02 Het stille midden ervaren

4." 18-02 Je tijdloze natuur volgen

5." 25-02 De weg van het midden gaan

6." 04-03 Zonder begeerte zijn

7." 11-03 Werken met drie tijdloze schatten

8." 18-03 Niets doen dat tegen Tao ingaat

9." 25-03 Tot nieuwe mens transformeren

Op 15 februari 2017 komt het vierde boek van de Spirituele teksten bibliotheek beschikbaar: 

Mysteriën van Tao en de Daodejing - Negen taoïstische thema’s en Lao Zi’s meesterwerk door 

Henri Borel. Naast alle teksten van het online-programma ‘Mysteriën van Tao’ bevat het ook alle 81 

verzen van de Daodejing in modern Nederlands, gebaseerd op de alom geprezen eerste Nederlandse 

vertaling uit het Oud-Chinees door Henri Borel. De Daodejing is een klassiek geschrift waardoor je 

je hele leven kunt laten inspireren. 
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DE KONINKLIJKE WEG IN TAO

Drie Tao-lezingen van Elly Nooyen in februari en maart 2017 in Utrecht

De School van het Rozenkruis organiseert een lezingenserie over Tao naar aanleiding van het gratis 

online-programma ‘Mysteriën van Tao’ en de uitgave van het nieuwe boek ‘Mysteriën van Tao en 

de Daodejing’. De lezingen worden verzorgd door Elly Nooyen, auteur van Hart voor Tao en van 

het nieuwe genoemde boek. Deze zijn gebaseerd op strofen van de Daodejing, vormen één geheel, 

maar kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden gevolgd. 

Tijdens elke lezing draagt de spreekster drie maal een korte tekst over, vaak met uitleg aan de hand 

van een tekening. Na elk gedeelte is er muziek om het besprokene te laten bezinken.  Daarna volgt 

een gedachtewisseling met de deelnemers in de zaal.

15 februari 2017, Tao-lezing 1: De weg van de koning 

Een mens die verbonden is met Tao, wordt door Lao Zi koning genoemd. 

Hij leert om, terwijl hij verbonden blijft met het tijdloze Tao in zijn hart, 

tegelijkertijd zijn taak in de wereld van de polariteiten te vervullen. De 

Daodejing van Lao Zi geeft richtlijnen aan een mens die de weg van de 

koning wil gaan. Deze weg is van alle tijden en gegaan binnen 

verschillende religies. 

8 maart 2017, Tao-lezing 2: Drie tijdloze schatten in het hart

De drie tijdloze schatten worden werkzaam in de mens die zich openstelt 

voor Tao. De mens op de koninklijke weg zuivert zijn hart van alles wat 

Tao belemmert. Hij beoefent het wei wu wei: doen het niet-doen. Dit houdt 

in: afleren om zoveel op zichzelf en het eigenbelang gericht te zijn, 

verminderen van de begeerten. De drie schatten waar Lao Zi op doelt 

kunnen dan niet in hun tegendeel veranderen. 

15 maart 2017, Tao-lezing 3: Transformatie en innerlijke alchemie 

De kracht van Tao stort zich in een uitgaande stroom uit in de wereld van 

de polariteiten waardoor de tienduizend dingen zich ieder naar hun eigen 

aard kunnen ontwikkelen. Wanneer zij tot de uiterste grens van hun 

mogelijkheden zijn gekomen, keren zij terug in de ingaande stroom tot in 

Tao. De koning krijgt de raad om zich door ‘niet doen’ te voegen in de 

teruggaande beweging van Tao. Daarbij transformeert het volk -  symbool 

voor het lichaam – als vanzelf. 

Tijd: " " woensdag 20.00 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

Adres:"" Frederik van Eedenstraat 1, Utrecht

Reserveren:" niet nodig

Kosten:" vrijwillige bijdrage

Informatie:" www.rozenkruis.nl/utrecht
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