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Waarde en geliefde allen,
Graag willen we jullie in deze december-nieuwsbrief weer op de hoogte brengen
van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de stichting en wijzen op de
recent uitgegeven en uit te geven boeken. Deze nieuwsbrief wordt intussen
overigens naar 243 geïnteresseerden door heel Nederland gestuurd! 
Over het bestuur kunnen we tot onze vreugde melden dat aan onze oproep in de
vorige nieuwsbrief voor versterking van het bestuur ruim gehoor is gegeven. Er
hebben zich drie betrokken geïnteresseerden gemeld met de intentie te willen
kijken naar wat zij voor de stichting zouden kunnen betekenen. Met twee van hen
zijn al afspraken gemaakt: Monique Bense gaat ons als adviseur van het bestuur
bijstaan in zowel inhoudelijke als organisatorische zin. Haar kwaliteiten op het
gebied van onderzoeken, structureren en kritisch meedenken zijn ons intussen al
gebleken.
Daarnaast zal Massimo Pippolo de vrijgevallen plaats in het bestuur gaan
bekleden. Het past in het stadium van ontwikkeling van het bestuur dat Massimo
goed thuis is in de digitale wereld. Naast algemene bijdragen zal zijn focus daarop
gericht zijn. Hij zal indien nodig en gewenst Dick Ettema en Rien Swagerman, die
de website beheren, kunnen assisteren en het (tamelijk 'digibete') bestuur kunnen
adviseren en bijstaan.

Met de derde belangstellende gaan wij in februari in gesprek. In een volgende
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nieuwsbrief volgt daarover ongetwijfeld meer.

Over de boeken:
Zoals ook in de vorige nieuwsbrief al gemeld heeft het bestuur besloten de drie
bundels Leven in het Licht, Boven alledag en Eeuwige werkelijkheid gebundeld in
één boek onder de titel ‘Leven in het Licht’ uit te brengen. De uitwerking van dit
voornemen blijkt wat lastiger dan gedacht, maar onze verwachting is dat de
bundels desondanks in begin volgend jaar uitkomen evenals de boeken ‘het
Huwelijk’ en ‘Geest en vorm’, waar de laatste hand aan wordt gelegd.

Het gehele jaar overziend hebben er dit jaar voor het bestuur ingrijpende
ontwikkelingen plaatsgevonden, waarbij het vertrek van Dick Krijt voor het bestuur
als zodanig wel het meest ingrijpend is geweest. Maar ook in de privésfeer was er
door ziekte en overlijden van Rob Posthumus, de echtgenoot van Oda, en haar
daarna noodzakelijke verhuizing voor Oda veel te verwerken.

We zijn dankbaar dat het ondanks deze moeilijkheden dit jaar toch gelukt is vrij
veel boeken uit te laten komen. Het moge duidelijk zijn dat dit mede komt door
het 'voorwerk' dat door Dick Krijt voor zijn afscheid uit het bestuur is verricht, het
voortvarende vertaalwerk door Rob v.d. Hoeden, gesteund door de corrigerende
meelezers, de website-onderhouder Dick Ettema en de actieve inzet van Jan
Willem en Jonne Bakker van de uitgeverij Aurora.
Rien Swagerman danken we voor de reparatie van de enige tijd gehackte website!

Het bestuur wenst iedereen mooie kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.
En vergeet vooral het volgende niet:

Zoek je het licht
weet dan:

dat je weg wordt bewaakt
door de Stralenden in de eeuwige dag!

(B v d Koninklijke Kunst)

Met een hartelijke groet,
namens het bestuur,
Oda de Wit en Rolf Lanting

Herdruk: Het boek van gene zijde
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Je denkt natuurlijk dat sterven geen 'kunst' is - dat het eerder een treurig moeten
is en men het vanzelf leert. Zoals jij denkt, denken tallozen - en iedere dag
verlaten ontelbaren door hun sterven het aardse lichaam, zonder ooit de kunst van
het sterven te hebben geleerd.
Voor velen komt de dood onverwachts, 'als een dief in de nacht' - voor anderen
als een gevreesd spook - voor weer anderen als de eindelijk verschijnende
verlosser uit hun lijden - en nog anderen roepen hem zelf aan, omdat ze door
hem bevrijding verwachten van zorgen en gebreken naar lichaam en ziel.
Hoogst zelden treft de dood echter iemand aan die de kunst van het sterven
verstaat. (Inleiding en eerste hoofdstuk).
Van dit boek werden de laatste tijd, mogelijk samenhangend met de Covid
pandemie, veel exemplaren  verkocht, zodat een herdruk nodig bleek. Deze
laatste herdruk is vrijwel identiek als de vorige druk. 
Een uitermate verhelderend boek, onderdeel uitmakend van de trilogie: het boek
van de Levende God, het boek van de mens en het boek van gene zijde.
Pb. met flappen, 2022 / 18 x 12 cm. / 159 pag.
Vertaling M. ter Marsch-Keen, 5e druk bewerkt door Pieter M. G. van Exter

Klik HIER om het eerste hoofdstuk – van dit boek – als pdf te downloaden.
Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.

Levenswoorden
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In dit boek laat Bô Yin Râ ons eeuwig IK zich richten tot ons aardse ik, ons
diermenselijke bewustzijn. Ons eeuwig IK roept ons aards bewustzijn op
hem/haar in zichzelf te zoeken: in alle atomen van je lichaam straal 'IK'. 
Met zijn levenskrachtige woorden wekt hij de lezer op niet buiten zichzelf, maar in
zichzelf, in de diepste binnenste stilte van de ziel de werkelijkheid te zoeken van
de eigen eeuwige lichtvonk als individuele emanatie van het oerlicht.

Klik HIER om het eerste hoofdstuk – van dit boek – als pdf te downloaden. Deze
link is nog niet werkzaam, maar zal begin 2023 geactiveerd worden.
Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions. Met deze
link komt u weliswaar bij Aurora Productions, maar nog niet direct bij het
betreffende boek.

Wederom: Duitse boeken van Bô Yin Râ als PDF via de website van de Duitse Bô
Yin Râ Stichting  en via de Oostenrijkse website https://boyinra.at/BYR te lezen
en te downloaden.

Hoewel al een paar keer vermeld blijft het toch goed de aandacht te vestigen op
de mogelijkheid de Duitse boeken te lezen en als PDF te downloaden via 2 fraaie
websites.
Zoals bekend beveelt Bô Yin Râ aan de boeken in het Duits te lezen vanwege de
klank-magische werking op de eeuwige ziel. Zeker nu de vertalingen ook als
E-boek bij Aurora te koop zijn (zie onder) kan het handig zijn het Duitse boek op
een gesplitst scherm naast de Nederlands vertaling te lezen.
HIER kunt u alle boeken van Bô Yin Râ als pdf downloaden. 
Ook op de website boyinra.at (HIER klikken) zijn de boeken te lezen. Bovendien
zijn hier alle schilderijen vinden.
Het loont zeker de moeite deze websites eens te bezoeken.
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Blijvend aandacht voor de nieuwe folder.

Omdat de oude folder sterk verouderd was is, zoals in vorige nieuwsbrieven al
vermeld, een nieuwe uitgebracht. Hierin is het artikel opgenomen dat de
voormalige secretaris van de stichting, Jeanne van Seters in 2005 schreef over Bô
Yin Râ. (Het artikel is ook te lezen op onze website: https://boyinra.nl/over-bo-
yin-ra/)
Mocht u iemand kennen waarvan u denkt dat hij of zij geïnteresseerd is in de
folder dan kunt u deze aanvragen bij Aurora Productions: info@aurora-
productions.com

Website en digitalisering

Dick Ettema heeft voor de stichting de zorg voor en blijft werken aan het up to
date houden en verfraaien van de website  (www.boyinra.nl).
Dat dat noodzakelijk is bleek wel toen onze website in oktober, maar ook daarna
gehackt bleek, en niet bereikbaar was. Mede door zijn ingrijpen en dat van Rien
Swagerman is de website opgeschoond en weer bereikbaar! .

Facebook pagina

De stichting blijft actief op de Facebook pagina Bo Yin Ra NL en zal hier nieuwe
uitgaven, citaten en voorvertoningen van schilderijen van Bô Yin Râ onder de
aandacht blijven brengen. Bent u actief op Facebook? Volg ons!

Beschikbaarheid van de boeken en de e-books. 

Alle in het Nederlands vertaalde boeken van het leerwerk en de meeste boeken die
niet tot het leerwerk behoren verkrijgbaar via de boekhandel en te bestellen via de
website van de uitgever Aurora: www.aurora-productions.com
Hier verschijnen ook steeds mee vertaalde E-Books van Bô Yin Râ.

Nieuwsbrief december 2022 https://mailchi.mp/292afcb645b1/nieuwsbrief-5374445

5 van 7 1-1-2023 17:42

https://boyinra.nl/over-bo-yin-ra/
https://boyinra.nl/over-bo-yin-ra/
https://boyinra.nl/over-bo-yin-ra/
https://boyinra.nl/over-bo-yin-ra/
mailto:info@aurora-productions.com
mailto:info@aurora-productions.com
mailto:info@aurora-productions.com
mailto:info@aurora-productions.com
https://www.boyinra.nl/
https://www.boyinra.nl/
https://www.facebook.com/boyinra.nl/
https://www.facebook.com/boyinra.nl/
https://www.facebook.com/boyinra.nl/
https://www.facebook.com/boyinra.nl/
https://www.aurora-productions.com/
https://www.aurora-productions.com/


Voor wie graag digitaal leest of de boeken compact mee wil nemen is een bezoek
aan deze pagina de moeite waard!

De Duitse boeken en antiquarische exemplaren zijn verkrijgbaar bij ‘De
Boekenvriend’ te Albergen: http://www.deboekenvriend.nl/

Donaties

Het werk van de stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door legaten en
donaties. Die blijven dan ook zeer welkom op rekeningnummer
NL51INGB0003092141 t.n.v. Stichting Bô Yin Râ.
Vermeld hierbij indien gewenst je postadres of e-mailadres voor correspondentie.

Helaas is het door gewijzigde regelgeving niet meer mogelijk om de gift af te
trekken van de belasting.
Het bestuur is eenieder die het werk van de stichting op deze wijze mogelijk
maakt uiteraard bijzonder dankbaar!

Bestuur en vrijwilligers
 
De bestuurssamenstelling is sinds maart 2022 als volgt:
Oda de Wit, voorzitter. 
Rolf Lanting, secretaris/penningmeester.

De volgende personen werken (ook) als vrijwilliger voor de stichting:
Rob van der Hoeden, vertaler.
Arend Knibbe, meelezer vertalingen.
Rolf Lanting, meelezer vertalingen.
Dick Krijt, meelezer vertalingen.
Dick Ettema, website en digitalisering.
 
De gebroeders Alrik, Rien en Paul Swagerman zijn op de achtergrond beschikbaar
als adviseur druktechnieken, vormgeving en digitalisering.

 Bestuur en correspondentie adres

Het correspondentieadres is:
Rolf Lanting
Heinkuitenstraat 21
1391 VN Abcoude
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 tel. 0636030382

Het mailadres van de stichting is: info@boyinra.nl
Website: www.boyinra.nl

Share Forward

Copyright © 2022 Stichting Bô Yin Râ, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list
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