
Niets is zonder Tao, bezinningsbijeenkomst in 2017 in tempels van het Rozenkruis

21 maart Bergen op Zoom, Blauwehandstraat 21, 20.00 - 20.45 uur
21 maart Den Haag, Bazarstraat 20.00 - 20.45 uur
21 maart Groningen, Nieuwe Boteringestraat 16, 20.00 - 20.45 uur
21 maart Hilversum, Koninginneweg 41, 20.00 - 20.45 uur
21 maart Hoorn, Roode Steen 15, 20.00 - 20.45 uur
22 maart Arnhem, Velperweg 58, 20.00 - 20.45 uur
22 maart Utrecht, Frederik van Eedenstraat 1, 20.00 - 20.45 uur
28 maart Alkmaar, Oudegracht 114, 20.00 - 20.45 uur 

Naar aanleiding van het verschijnen van nieuwe boek Mysteriën van Tao en de Daodejing 
organiseert de School van het rozenkruis een Tao-bezinningsbijeenkomst in acht tempels 
in het land. De titel luidt: Niets is zonder Tao.

Van Tao wordt gezegd dat het onkenbaar is. Toch drijft iets ons om op zoek te gaan naar 
het onkenbare en tegelijk alomtegenwoordige. Tijdens deze zoektocht kan er een moment 
komen dat de ware betekenis tot ons doordringt van de bijbeltekst ‘Het Koninkrijk Gods is 
nader dan handen en voeten’. Een werkelijk her-inneren kan dan de basis worden van het 
gaan van de weg.

Tijdens de bezinningsbijeenkomsten worden gesproken tekst afgewisseld met muziek en 
korte stiltes. Er wordt geciteerd uit onder andere de Daodejing.

U wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn, want de bezinningsbijeenkomsten beginnen om 
klokslag 20.00 uur. In de stilte van de tempel kunt u luisteren naar de gesproken tekst en 
de muziek en naar uw eigen hart. De toegang is gratis.
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MYSTERIËN VAN TAO EN DE DAODEJING

Negen taoïstische themaʼs en Lao Ziʼs meesterwerk door Henri Borel

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. Ervaar de diepe wijsheid in de alom geprezen Nederlandse vertaling 
door Henri Borel.

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.

Dit vierde boek van de Spirituele teksten bibliotheek bevat naast alle teksten van het 
online-programma ‘Mysteriën van Tao’ ook alle 81 verzen van de Daodejing in modern 
Nederlands. Een geschrift waardoor je je hele leven kunt laten inspireren. Hieronder 
volgen enkele reacties van deelnemers aan het online-programma.

Voor mij waren deze teksten mijn eerste ervaring met Tao. 
Ze waren echt een verrassing. Snel werd me duidelijk dat 
mijn rationeel redeneren in verband met de Tao tot geen 
enkel resultaat leidt. Hoewel ik er soms geen snars van 
begrijp weten deze teksten mijn nieuwsgierigheid, mijn 
willen kennen voorturend te prikkelen. Kortom: ik ben blij 
dat ik dit heb gevonden.
Ben

Heel bijzonder deze openheid … zodat een stukje mysterie 
toch zichtbaar wordt.
Ilse

Er is iets open gebroken en er stromen als het ware 
allemaal nieuwe lijntjes die iets te zeggen hebben en nieuw 
perspectief bieden. Enerzijds ben ik terug in de tijd en 
anderzijds ligt een nieuwe tijd voor me open.
Marian

Heel hartelijk dank voor deze prachtige teksten. Ze 
schenken me verwondering en blijheid in mijn hart.
Sandra

KLIK HIER OM DIT BOEK TE BESTELLEN
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