ספרים ,כתב עת לתאוסופיה "אור" ופרסומים באינטרנט
ספרים בהוצאת האגודה התאוסופית

אור על השביל  -מיבל קולינס |  61עמ'₪ 30 ,
אמנות הקשב הפנימי  -ג'ייסי ק .כראם |  119עמ'₪ 35 ,
אשנב אל חוכמת הנסתר  -ליקט וערך א .תאוסוף |  160עמ'₪ 45 ,
היוולדות חוזרת  -אירווינג ס .קופר |  70עמ'₪ 25 ,
השביל אל הריפוי  -ה.ק .צ'אלונר |  184עמ'₪ 50 ,
לרגלי המורה  -י .קרישנמורטי |  38עמ'₪ 25 ,
מדיטציה לכל אחד  -אליזבט בולגר |  80עמ'₪ 40 ,
מחשבה בריאה  -גוף בריא  -סרג' קינג |  198עמ'₪ 40 ,
מפתח לתאוסופיה  -הלנה פ .בלאווצקי |  125עמ'₪ 35 ,

נושאים נבחרים בתורת-הנסתר  -ליקט וערך א .תאוסוף |  167עמ'₪ 45 ,
קול הדממה  -הלנה פ .בלאווצקי |  78עמ'₪ 30 ,
ראג'ה יוגה  -ואלאס סלאטר |  157עמ'₪ 30 ,
ריכוז ,מדיטציה ובניית אופי  -ארנסט ווד |  199עמ'₪ 45 ,
תאוסופיה  -חקר טבעם הרוחני של החיים ושל האדם -
יוניס ופליקס לייטון |  128עמ'ֿ₪ 50 ,
תהנסת רהמעשית -הלנה פ .בלאווצקי |  61עמ'₪ 30 ,
תור 
תהקארמה -אנני בזאנט |  64עמ’₪ 35 ,
תור 
לפרטים נוספים ולתאור קצר של הספר ראה באתר האגודה.

כתב עת בתאוסופיה "אור"

רבעון להתפתחות רוחנית בגישה אוניברסאלית לקידום האחווה האנושית | מנוי שנתי .₪ 100 -
לפרטים והרשמה כמנוי ,ולרכישת חוברות ישנות נא לפנות למשרד האגודה.
באתר האגודה מופיעות רשימות מאמרים שפורסמו בכל הירחונים.
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מאמרים שבועיים הנשלחים במייל
מידי שבוע נשלח לתפוצת האינטרנט מאמר ,שמציג אחד ממגוון הנושאים
התאוסופים .המעוניינים להצטרף לתפוצה ,מוזמנים לפנות למשרד
האגודה או למייל.theosophyisrael@013net.net :
אתר האגודה
אתר התאוסופיה כולל אוסף עשיר ומעורר של מאמרים ,מדיטציות
מוקלטות ,מבואות מספריהם של מורי התאוסופיה ,ציטוטי חכמה ללמידה
ולמדיטציה ,ספרים ,מצגות ,הרצאות וסרטים .המעוניינים ימצאו באתר
מאגר של מידע על התאוסופיה בכלל ,ועל תחומי הפעילות של האגודה
התאוסופית בישראל בפרט ,כולל תוכנית הפעילות לשנה שלמה ספטמבר
 - 2014יולי  2015ועדכון מפורט לגבי הפעילויות המתוכננות לטווח הקרוב.
הנכם מוזמנים להיכנס לאתר בכתובת .www.theosophia.org.il

בהוצסאפתר חדש
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