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Barkod

K. Paul Johnson
“Yazar, Blavatsky’nin kaynaklarına dair tartışmayı mitler âleminden tarihe taşııyor.
Blavastky’nin bir şeyler öğrendiği kişilerin özlü biyografilerine dair iyi araştırılmış
bir seriyle birlikte bunların her biriyle ilişkilerinin doğasını da veriyor. Çalışması,
karşılıklı hakaretlerle kutuplaşmış bir ilme kendi mantıklı çıkarımlarını getiren
yazar sınırlarını çok güzel koyuyor. Ne amacını aşıyor ne de çıkarımları için aşırı
iddialarda bulunuyor.
“Morya ve Koot Hoomi’nin arkasındaki tarihsel kişilikleri görünce benim gibi
okuyucular da büyülenecek ve Blavatsky’nin ezoterik öğretinin birçok eserini nasıl
bir araya getirdiğini anlayacaklar.”

-Hal W. French, Güney Carolina Üniversitesi
“Teozofi hakkında tarafsız olan çok az yazı bulunuyor ve bu kitap da gerçek bir
ihtiyacı dolduruyor. Johnson Teozofi hareketinin, döneminin entelektüel ve
siyasi tarihiyle iç içe geçmiş olduğunu gösteriyor. Teozofi üstatlarının ne bedensiz
ruhlar ne de kurgu olduğunu, aksine çeşitli sebeplerle kimlikleri gizlenen tarihsel
kişilikler olduklarını gösteren etkileyici kanıtlarını sıralıyor.”

-James Burnell Robinson, Kuzey Iowa Üniversitesi
Madame Blavatsky'nin okült “Üstatlar”ının varlığı yüzyıldan uzun süredir şiddetle
tartışılmaktadır. Hakkında onlarca kitap yazıldığı halde hiçbiri bu anlaşılması
zor hocalarının tarihsel kimliklerine odaklanmamıştır. Bu kitapta Blavatsky’nin,
Avrupa ve Amerika’daki gizli cemiyetlerin liderleri ve hatta İngiliz hükümet
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ajanlarını içeren gizli sponsorlarından 32’sinin profilleri veriliyor. Spiritüel arayışını
sürdürdüğü ortam devrimci komploların ve gizli koalisyonların yuvası olarak canlı
bir şekilde ifşa ediliyor. Ancak bütün bu politikaların ardında küresel öneme sahip
hakiki bir spiritüel uyanış yatmakta.
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