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“Ik (ES) ben mij er zeer wel van bewust dat velen
zullen zeggen dat nooit iemand met engelen en geesten kan spreken zolang hij in het lichaam leeft; en
velen zullen zeggen dat het verbeelding is, anderen
zullen zeggen dat ik deze dingen meedeel om vertrouwen te winnen en weer anderen zullen weer wat
anders zeggen. Maar door dit alles zal ik mij niet
laten weerhouden, want ik heb gezien, gehoord en
gevoeld.”
Hemelse Verborgenheden 68.
_________________________________________

www.swedenborg.nl
De Digitale Swedenborg Bibliotheek
is weer flink uitgebreid in 2006.
In deze editie staan teksten uit de volgende nieuwe
internetpagina’s van het Swedenborg Boekhuis:
● Ontwaken uit de Dood uit Hemel en Hel.
● De Goddelijke Liefde.
● Het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer.
● Hemelse Verborgenheden - hoofdstuk 1-2-3.
● Aardbollen in het zonnestelsel
Eveneens zijn alle lezingen die gehouden werden
tijdens het Swedenborg Symposium in Mei 2006
online te beluisteren op www.swedenborg.be
_________________________________________
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'Ik heb besloten met welke inspanning dan ook
uit te zoeken wat de ziel is, wat het lichaam, en
wat het verkeer tussen beide; voorts welke de
staten van de ziel zijn in het lichaam, en welke de
staten na het leven van het lichaam. En omdat ik
het doel wilde, moest ik ook de middelen willen.
En terwijl ik er over nadacht langs welke weg ik
had voort te schrijden en waar te beginnen, bijgevolg waar naar toe te lopen als tot een eindpunt,
begreep ik ten slotte dat er niet een ander terrein
bestaat dan de anatomie van het organisch lichaam. Daar immers voert de ziel zelf haar spelen uit en volvoert zij de loop.' Uit Swedenborgs
Voorrede tot de Redelijke Psychologie.
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