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“Ik verzeker U,  

dat hetgeen ik schrijf, 

de levende waarheid 

Gods is.” 

Swedenborg 

 

Uit: Redelijke Psychologie 

 

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.  

Terwijl ik er over nadacht langs welke weg ik had voort 

te schrijden, waar te beginnen, bijgevolg waar naar toe 

te lopen als tot een eindpaal, begreep ik ten slotte, dat er 

niet een ander terrein bestaat dan de anatomie van het 

organisch lichaam, want daar immers voert de ziel haar 

spelen uit en volvoert zij de loop.  

 

Over deze Zoektocht naar de Ziel staat in deze editie een prachtig artikel van 

Harold Gardiner. Hij stelt dat Swedenborgs zogeheten wetenschappelijke wer-

ken, eigenlijk als filosofische werken dienen te worden beschouwd.  

 

De publikatie van het eerste van vier delen van het werk ‘Engelenwijsheid’ 

werd in de vorige editie afgerond, en wordt nu voortgezet met deel 2.  

Ook de publikatie van Swedenborgs ‘Geestelijk Dagboek’ wordt vervolgd in 

deze editie, met de nummers 203-241. 
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Nieuw verkrijgbaar in modern Nederlands: 

 

PROVIDENTIA 

Wijsheid  van Engelen  

over Gods Voorzienigheid 

 

ISBN 9789080144453. 

Harde omslag - gebonden – 242 pagina’s – 2009. 

Prijs € 28 - inclusief btw en verzendkosten. 
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Andere titels in modern Nederlands zijn: 

 

Hemel en Hel – 325 pag. – gebonden – prijs € 25. 

Hemelse Verhalen over de Echtelijke Liefde – 310 p. paperback –€ 20. 

H. Verhalen over Ware Christelijke Religie – 340 p. paperback – € 20. 

Gemeenschap tussen Ziel en Lichaam – 130 p. paperback – prijs € 10. 

Laatste Oordeel – 94 pag. – paperback – prijs € 10. 

Citatenkalender – 365 pag. gelijmd – prijs €10. 

Swedenborgiana – tijdschrift voor Swedenborg publikaties  

– 24 pag. A4 – verschijnt 4 x per jaar – abonnementsprijs € 19,50. 
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