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Pagina.                                                             Inhoudsopgave Editie 110. 

 

• p. 2-10: Vervolg van Beginselen van de Nieuwe Filosofie door Dr. Hugo 

Odhner, waarvan het eerste gedeelte in de vorige editie werd afgedrukt.  

Principles of the New Philosophy, werd oorspronkelijk uitgegeven onder 

dezelfde naam in Amerika, 1941 door The Swedenborg Scientific Associ-

ation en herdrukt in 1986. 

 

• p. 11: Deadules Hyperborea / De Noordse Uitvinder. Swedenborg gaf 

aan het begin van zijn wetenschappelijke carrière een tijdschrift in het 

Zweeds. Na vertaling in het Engels werd het vorig jaar uitgegeven door The 

Swedenborg Scientific Association in Amerika. 

 

• p. 11-13: Vervolg van Swedenborgs ‘Geestelijk Dagboek 

’ 

“Ik heb gezien, gehoord en gevoeld.” 

 

Ik ben mij ervan bewust, dat velen zullen zeggen, dat nooit iemand 

met geesten en engelen kan spreken, zolang men in het lichaam leeft; 

en ook vele, dat het inbeelding is, en weer anderen, dat ik dergelijke dingen 

vertellen zou, om vertrouwen te winnen; anderen weer wat anders;  

maar al deze bedenkingen zullen mij niet weerhouden, 

want ik heb gezien, gehoord en gevoeld.  

 

Hemelse Verborgenheden 68. 

 

 

• p. xx-23?: De publicatie van het werk over de Echtelijke Liefde (Amore 

Conjugialis) wordt voortgezet met  hoofdstuk 12, waarin wordt gehandeld 

over: de oorzaken van schijnliefde, schijnvriendschap en schijnwelwil-

lendheid in het huwelijk. (n. xxx ) 

 

• p. 23-24: Nieuws en berichten over:  

19 juni Dag van de Kerk – Ds. Peter van 

Balen, citaat – Vocabulaire voor Swe-

denborg lezers – SPI  – Tennyson en 

Swedenborg – Manna.  
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