
ROZENKRUIS EN GNOSIS

In 17 plaatsen. September 2019 - februari 2020

onderwerpen van de verkenningen
1.   De verbinding tussen rozenkruis en gnosis

2.   De tweevoudige mens

3.   De innerlijke roep en de opdracht

4.   Mens en microkosmos

5.   Het geopende hart

6.   Het nieuwe denken

7.   Realisatie in het hier en nu

8.   Het pad van transfiguratie

9.   Landelijke afsluiting in Bilthoven

MYSTERIËN VAN HET ROZENKRUIS   

gratis online-programma najaar 2019

07 – 09  De uitnodiging ontvangen

14 – 09  Juiste beslissingen nemen

21 – 09  Gewogen worden

28 – 09  Het oude bewustzijn laten sterven

05 – 10  Het nieuwe bewustzijn laten groeien

12 – 10  Transformaties bewerkstelligen

19 – 10  Poortwachter zijn

26 – 10  De samenleving bewust maken

02 – 11  Werken aan algehele heelwording

In het najaar van 2019 wordt het gratis online-programma
‘Mysteriën van het Rozenkruis’ aangeboden.  
Deelnemers ontvangen op negen opeenvolgende zater-
dagen in september, oktober en november 2019 een 
e-mail met links naar spirituele teksten en bijbehorende
beschouwingen die ze kunnen lezen en/of beluisteren. 
Alle teksten van dit gratis onlineprogramma zijn gepubli-
ceerd in deel 1 van het nieuwe boek ‘Mysteriën en fakkel-
dragers van het Rozenkruis – jezelf en de samenleving

transformeren’.

Aanmelden: www.spiritueleteksten.nl

ADRESSEN

Alkmaar  
 Oudegracht 114

Amsterdam  
 Keizersgracht 123

Arnhem  
 Velperweg 58

Bergen op Zoom  
 Blauwehandstraat 21

Den Haag  
 Bazarstraat 20

Doornspijk  
 Badweg 12 (Noverosa)

Enschede  
 Lasondersingel 188 
Eindhoven 
 Dierenriemstraat 4

Gent  
 Lindenlei 12

Groningen  
 Nieuwe Boteringestraat 60

Haarlem  
 Zakstraat 8

Hilversum  
 Koninginneweg 41

Hoorn  
 Breed 26

Leuven  
 Mechelsestraat 80

Maastricht  
 Wycker Grachtstraat 20

Utrecht  
 Frederik van Eedenstraat 1

Actueel overzicht van activiteiten, data en tijden:
www.rozenkruis.nl
www.rozenkruis.be

Een reis naar binnen
‘Een echte ontdekkingsreis
is niet zoeken naar nieuwe landschappen,
maar zien met nieuwe ogen.’
Marcel Proust

‘Rozenkruis en Gnosis, een innerlijke verkenning’ 

i n f o :  w w w . r o z e n k r u i s . n l



ROZENKRUIS EN GNOSIS 
EEN REIS NAAR BINNEN

Wil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toe-
komst voor anderen en voor jezelf? Dan kun je niet 
meer volstaan met herhalen van het verleden. 
Dan dien je te gaan staan in een voortdurende 
stroom van innerlijke vernieuwing. Wanneer je gaat 
leven vanuit de Ene Bron, openbaart zich in jezelf 
een innerlijk weten dat kan leiden tot een vervul-
lend leven dat bijdraagt aan wereldwijde geestelijke 
bewustwording en vernieuwing. 

Dit is kortweg de boodschap van de bevrijdende 
impuls van het Rozenkruis die sinds de renaissance 
waarneembaar is in de samenleving. Die blijmare 
wordt steeds weer opnieuw geformuleerd en uit-
gedragen aan de hand van onvergankelijke princi-
pes op een manier die aansluit bij de tijdgeest, de 
cultuur en de omstandigheden. 

Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de ge-
heimen van de rozenkruisers? Waarom wordt 
De Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozenkruis 
beschouwd als een belangrijk inwijdingsgeschrift? 
Hoe kun je de weg van de roos en het kruis gaan 
in je dagelijkse leven? 

Delf in de goudmijnen van de klassieke rozenkrui-
sersmanifesten en je diepste wezen, en stem je le-
ven af op de daarin verborgen geestelijke schatten! 
Wil je daar meer over weten en erover uitwisse-
len met ervaren leerlingen van de School van het 
Gouden Rozenkruis, neem dan deel aan een serie 
van 9 bijeenkomsten ‘Rozenkruis en Gnosis – een 
innerlijke verkenning’, die vanaf september van start 
gaan in 17 plaatsen. 

ROZENKRUIS EN GNOSIS 2019
EEN INNERLIJKE VERKENNING   

Wie zijn wij? Wat is onze ware identiteit?
Waar liggen de wortels van ons bestaan?
Tijdens de verkenningen trachten we ons eigen
wezen te doorgronden met behulp van de
gnostieke wijsbegeerte.

Vanaf september starten er 24 series van 
9 verkenningen in 17 plaatsen. De kosten voor 
deelname bedragen € 50,  incl. koffie/thee en 
syllabus. Hieronder tref je de plaatsen, startdata 
en tijden aan. De vervolgdata zijn te vinden op 
www.rozenkruis.nl.

25-10  Alkmaar  10.00 - 12.00 uur

24-09  Amsterdam  20.00 - 22.00 uur

24-09  Arnhem  20.00 - 22.00 uur

27-09  Arnhem  10.00 - 12.00 uur

24-09  Bergen op Zoom  20.00 - 22.00 uur

27-09  Bergen op Zoom  10.00 - 12.00 uur

24-09  Den Haag  20.00 - 22.00 uur

27-00  Den Haag  10.00 - 12.00 uur

24-09  Doornspijk  14.00 - 16.00 uur

24-09  Eindhoven  20.00 - 22.00 uur

27-09  Eindhoven  10.00 - 12.00 uur

30-09  Enschede  20.00 - 21.30 uur

02-10  Gent  20.00 - 22.00 uur

24-09  Groningen  20.00 - 22.00 uur

24-09  Haarlem  20.00 - 22.00 uur

27-09  Haarlem  10.00 - 12.00 uur

24-09  Hilversum  20.00 - 22.00 uur

24-09  Hoorn  10.00 - 12.00 uur

02-10  Leuven  20.00 - 22.00 uur

24-09  Maastricht  20.00 - 22.00 uur

24-09  Rotterdam  20.00 - 22.00 uur

27-09  Rotterdam  10.00 - 12.00 uur

01-10  Utrecht  20.00 - 22.00 uur

04-10  Utrecht  10.00 - 12.00 uur

De reis naar binnen - van inzicht naar gnosis
Het werk naar buiten - van dienstbaarheid naar vervulling

Wil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen en 
voor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met het herhalen van het 
verleden. Dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van 
innerlijke vernieuwing. Wanneer je gaat leven vanuit de Ene Bron, 
openbaart zich in jezelf een innerlijk weten dat kan leiden tot een 
vervullend leven dat bijdraagt aan wereldwijde geestelijke bewustwording 
en vernieuwing.

Dit is kortweg de boodschap van de bevrijdende impuls van het 
Rozenkruis die sinds de renaissance waarneembaar is in de samenleving. 
Die blijmare wordt steeds weer opnieuw geformuleerd en 
uitgedragen aan de hand van onvergankelijke principes op een manier 
die aansluit bij de tijdgeest, de cultuur en de omstandigheden.

Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de 
rozenkruisers? Waarom wordt ‘De Alchemische Bruiloft van Christiaan 
Rozenkruis’ beschouwd als een belangrijk inwijdingsgeschrift? Hoe kun 
je de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Delf in de 
‘goudmijnen’ van de drie klassieke rozenkruisersmanifesten en je diepste 
wezen, en stem je leven af op de daarin verborgen geestelijke schatten! 
Bestudeer de ‘landkaarten’ van de rozenkruiserstraditie en bepaal je koers 
aan de hand van je innerlijk kompas.

Het werk van de rozenkruisers richt zich - symbolisch gesproken - op het 
versterken van de connectie tussen het kruis en de roos, tussen het 
tijdelijke en het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke. 
Dat draagt bij aan de regeneratie van mens en maatschappij. De leringen 
van het Rozenkruis hebben een universele en tegelijkertijd een 
Christocentrische signatuur. Ze stellen je in staat te komen tot een 
innerlijk weten, tot gnosis, door het gaan van een scholingsweg in het 
dagelijkse leven. 

Kijk door 22 vensters naar de historie en de wijsheid van de rozenkruisers. 
Leer van de korte uitspraken en levensbeschrijvingen van 22 auteurs die 
het licht van het Rozenkruis allemaal op hun eigen manier hebben 
uitgedragen, onder wie Paracelsus, Francis Bacon, Jan Amos Comenius, 
Johann Wolfgang von Goethe, Rudolf Steiner, Jan van Rijckenborgh en 
Catharose de Petri. Laat je door de fakkeldragers inspireren, maar volg 
hen niet. Zoek wat zij zochten, en je zult vinden!

Onze bazuin zal in volle omvang weerklinken.
Wat enkelen nu fluisteren
en in gesluierde taal verhullen, 
zal in de toekomst de aarde vervullen.

Confessio Fraternitatis R.C. (1615) 
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Michael Maier

Robert Fludd

Jacob Boehme

Johann Valentin Andreae

Jan Amos Comenius

Louis-Claude de Saint-Martin
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Karl von Eckartshausen

Anna Bonus Kingsford

Annie Besant

Arthur Edward Waite

Rudolf Steiner

Harvey Spencer Lewis

Manly Palmer Hall

Max Heindel

Zwier Willem Leene

Jan van Rijckenborgh

Catharose de Petri
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 Mysteriën en fakkeldragers 
van het Rozenkruis 

jezelf en de samenleving transformeren

Aanbevolen boek 
bij de 9 verkenningen najaar 2019

Mysteriën en fakkeldragers 
van het Rozenkruis

jezelf en de samenleving transformeren

André de Boer
 

softback | 432 blz | 14 x 22 cm | € 22,50 

ISBN 978 90 6732 480 9

www.rozekruispers.com


