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Beste boekhandelaar, beste lezer,

In februari van dit jaar is Wim Zonjee (62), medeoprichter van uitgeve-
rij Samsara, overleden. Zijn unieke kwaliteiten als mens en als uitge-
ver zullen door mij en vele anderen gemist worden.

Zo’n 35 jaar geleden ontmoette ik Wim voor het eerst in zijn boekhan-
del Au Bout du Monde. Hij maakte indruk met zijn uitstraling en rust. 
Ik kwam graag in die winkel, soms meerdere keren per week, voor 
koffi e en een praatje. Zijn kennis van met name Oosterse fi losofi e was 
enorm. Langzaam werden we vrienden.

In september 2002 werd het idee geboren om samen een uitgeverij te 
beginnen. Die gezamenlijke stap verdiepte onze verstandhouding en 
vergrootte onze wederzijdse genegenheid. De werklust van Wim was 
ongekend. Voor Samsara beoordeelde hij diverse manuscripten per 
week en wikkelde hij bijna alle zakelijke transacties af. Hij was de mo-
tor die de uitgeverij draaiend hield. Een blad voor de mond nemen be-
hoorde niet tot een van zijn eigenschappen, en zoete koekjes weigerde 
hij te bakken. Hij hield van duidelijkheid en de waarheid, ook als het 
slechts zijn waarheid was. Zijn manier van omgaan met mensen was 
gebaseerd op wat hij, met een knipoog naar Jed McKenna, een van zijn 
favoriete auteurs, ‘meedogenloze compassie’ noemde. Wat zal ik hem 
missen, nu voor hem de cirkel van Samsara rond is.

Ondanks een onzekere toekomst, gezien het veranderende landschap 
in het boekenvak, heb ik besloten Samsara voort te zetten. Om de con-
tinuïteit en de kwaliteit van het boekenaanbod te kunnen waarbor-
gen, is er een team geformeerd dat de zakelijke en inhoudelijke belan-
gen van de uitgeverij zal gaan behartigen.

Het team ziet er nu als volgt uit:
Wouter Schopman  – uitgever, eigenaar
Dick Westerneng  – fi nanciën, administratie, bestellingen
Han van den Boogaard  – Engelstalige manuscripten, vertalingen
Jan Koehoorn  – Nederlandstalige manuscripten, IT
Sarah Ketel  – interim relatiebeheer, projectcoördinatie
Marieke van der Mast – redacteur, projectcoördinatie per 1 oktober
Michaël Wannet – grafi sche vormgeving
Erik Thé – grafi sche vormgeving
Ernst van de Reep  – vertegenwoordiger

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar
info@samsarabooks.com
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Vanwege het overlijden van Wim Zonjee zijn er het afgelopen voorjaar 
geen nieuwe titels verschenen. Uiteraard betreuren we dat bijzonder, 
maar dit najaar willen we dat gemis meer dan goed maken.

Daarom hebben we besloten in één keer 9 nieuwe titels te publiceren. 
Deze kunnen besteld worden bij onze vertegenwoordiger Ernst van de 
Reep of rechtstreeks bij het CB.

 • Allereerst zijn we trots weer een nieuwe titel van ADYA SHANTI 
te kunnen presenteren: Jezus de Mysticus. Het is een gedurfd boek, 
waarin Adya ons uitnodigt het leven en de leer van Jezus opnieuw te 
ontdekken als een rechtstreekse weg naar radicale transformatie.

 • JED McKENNA heeft weer een nieuw boek aan zijn reeks toege-
voegd: Spel zonder einde. Een bijzonder boek in de vorm van een 
toneelstuk, waarin op subtiele wijze de thema’s uit zijn vorige boeken 
verwerkt zijn. De 7 dialogen zijn meeslepend en soms verwarrend, 
maar laten geen lezer onberoerd.

Verder presenteren we nog 7 nieuwe titels:

• Jan van den Oever – Oeverloos
• Steven Bodian – Ontwaak
• Paul Smit – Uitzoomen
• J.C. Amberchele – Opengebroken
• Nathan Gill – Helderheid
• Paul Smit – Verlichting in de liefde
• Sherry Cayat en Kaz Tanahashi – Cirkel

We wensen u weer veel leesplezier met deze nieuwe titels.

Wouter Schopman
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In dit ook voor Adyshanti bijzonde-
re boek laat hij ons kennis maken 

met de woorden van Jezus als een 
kracht die je leven kan veranderen. 
Hij laat zien hoe het leven van Jezus 
een schitterend voorbeeld kan zijn 
van wat het betekent om ontwaakt 
te zijn. In zijn onderricht legde de 
grondlegger van het christendom 
eerst en vooral de nadruk op wat 
we als mens met elkaar delen, en 
stapte daarmee over alle grenzen 
die de mensen toen van elkaar leken 
te scheiden, en dat nu nog steeds 
lijken te doen.

Adyashanti laat ons in dit boek zien 
hoe de belangrijkste gebeurtenis-
sen in het leven van Jezus parallel 
lopen met de verschillende fasen 
van spiritueel ontwaken. Hij baseert 
zich hierbij op de teksten van alle 
vier de evangelisten, maar vooral op 
het evangelie van Marcus, waarin 
Jezus geportretteerd wordt als een 
ware revolutionair die de mensen 
ten koste van alles wilde vertellen 
wie en wat hij in werkelijkheid was: 
de ‘zoon van God’, het Bewustzijn 
waarin alles verschijnt.

‘Jezus is de stille kolossus die meer dan 
tweeduizend jaar bepalend is geweest 
voor de Westerse cultuur. Hij is de cen-
trale persona in de collectieve droom van 
onze cultuur. Als we Jezus kunnen zien 
als een tijdloze, levende aanwezigheid, 
als een metafoor voor het eeuwige in ons-
zelf, kan zijn verhaal ons doen ontwaken 
uit onze eigen individuele droom van 
afgescheidenheid en isolatie. 
Door samen zijn verhaal binnen te gaan, 
wil ik je ook uitnodigen zelf een creatieve 

Oorspronkelijke titel: 
 Resurrecting Jesus 

Vertaling:  Prema van Harte
isbn:  978-94-91411-29-8
nur:  728
prijs:  € 23,95
formaat:  125 x 200 mm
uitvoering:  gebonden 
omvang:  ca. 312 pagina’s
verschijnt:  november 2015
verschijnt ook in e-book

Adyashanti  
• Jezus de mysticus

relatie aan te gaan met dat verhaal. 
Houd je oren open voor de manier 
waarop elk onderdeel van het verhaal 
zich speciaal tot jou richt. Als we er op 
die manier naar luisteren, wordt die 
tweeduizend jaar oude mythische reis 
van Jezus onze eigen reis naar onszelf, 
naar het voelbaar worden van God bin-
nenin ons, naar de realisatie van wie en 
wat we werkelijk en waarlijk zijn.’           

www.samsarabooks.com



J.C. Amberchele  
• Opengebroken

Het nieuwe boek van J.C. Amber-
chele is een verzameling bespie-

gelingen en observaties over zijn 
leven vóór en na zijn arrestatie en 
gevangenzetting in een Maximum 
Security Prison in het zuiden van 
de V.S. Tijdens zijn detentie kwam 
hij in aanraking met het werk van 
Douglas Harding en realiseerde hij 
de Leegte die de kern vormt van 
ieders bestaan.

Opengebroken gaat over al dan niet 
leven in de ontwaakte staat, en hoe 
de ontdekking van je Leegte – je god-
delijkheid – het verschil uitmaakt 
tussen die twee mogelijkheden. J.C. 
Amberchele is meedogenloos eerlijk 
over zichzelf, maar vol mededogen 
met de mensen om hem heen, die 
misschien wel meer dan wie ook 
vechten om zich staande te houden 
tegenover ‘de ander’.

‘Als ik terugkijk en deze Bewuste Leegte 
zie, weet ik dat alles wat ooit is versche-
nen in mijn leven – iedere persoon, ieder 
tafereel, ieder moment – ook weer is 
verdwenen, ieder moment opnieuw. Er 
was, en is, niets om me aan vast te hou-
den, niet één persoon of ding. Dat geldt 
ook voor dit lichaam en deze geest. Die 
verschijnen weliswaar vaker dan andere 
verschijnselen, maar ze vormen duidelijk 
niet meer dan een serie opeenvolgende 
taferelen, aaneengeregen als de beeldjes 
van een film die allemaal onmiddellijk 
weer verdwijnen, net als alle andere 
dingen. 
Maar één ding verdwijnt nooit, en dat 
is dit Bewuste Niet-iets, deze zo duidelijk 
zichtbare Leegte waarin de taferelen 
verschijnen. En omdat er niets is waar 

je je aan vast kunt houden, moet ik dat 
Niet-iets wel zijn, moet het wel zijn wat 
ik in werkelijkheid ben.’

Oorspronkelijke titel: 
 Cracked Open 

Vertaling:  Han v.d. Boogaard
isbn:  978-94-91411-27-4
nur:  728
prijs:  € 19,95
formaat:  125 x 200 mm
uitvoering:  gebonden 
omvang:  ca. 185 pagina’s
verschijnt:  sepember 2015
verschijnt ook in e-book

Jan van den Oever
• Oeverloos 
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Jan van den Oever
• Oeverloos 

Al meer dan 25 jaar spreekt Jan 
van den Oever met grote passie 

over non-dualiteit, met nadruk op 
het aspect van de totale beschikbaar-
heid die we in werkelijkheid zijn 
voor alles wat zich voordoet – vreug-
de en verdriet, succes en falen, en 
alles wat daartussen ligt. Hij spreekt 
zijn eigen waarheid, maar die waar-
heid kan altijd herkend worden als 
iets wat je zelf allang weet.

In dit boek, zijn tweede, zijn door 
de samenstellers satsangteksten 
bijeengebracht die grote indruk op 
hen hebben gemaakt. Samen met Jan 
daal je af in de totale kwetsbaarheid 
die je in wezen bent. En hoewel dat 
soms heel pijnlijk kan zijn, herinnert 
hij je eraan dat het wel de zoete pijn 
is die je helpt om Thuis te komen.

‘Het is alleen maar te zien of niet te zien. 
Shakespeare zei het al: ‘to be or not to 
be’. ‘Zien is Zijn’ en ‘Zijn is Zien’, dat is 
hetzelfde woord. ‘Wakker of niet wak-
ker’, dat is het. De beleving van Dit, daar 
is niets aan toe te voegen. Je bent toch, 
je bent Aanwezig, ken je nog iets buiten 
deze aanwezigheid? Dit is het! Kun jij ook 
nog ergens een belever van deze belevenis 
vinden?

Op een gegeven moment is het verzet ge-
broken. Niet door iemand, maar je verzet 
is gebroken, en je hebt ook geen verlangen 
meer om het verzet in stand te houden. 
Waarom moet ik me verzetten tegen dat 
wat ik NU onmiddellijk zie, namelijk dat 
ik niet weet wie ik ben? Als ik Het nu zie, 
waarom zie ik het dan ook niet over een 
minuut? Je bent Nu. Er is geen ontsnap-
pen aan gewoon.’

isbn:  978-94-91411-30-4
nur:  728
prijs:  € 19,95
formaat:  125 x 200 mm
uitvoering:  gebonden
omvang:  ca. 184 pagina’s
verschijnt:  september 2015
verschijnt ook in e-book



Stephan Bodian 
• Ontwaak

Is het mogelijk om te ontwaken? Is 
het slechts een vage droom die vrij-

wel onmogelijk waar te maken is? 
Het zijn vragen die veel zoekers zich-
zelf stellen. Stephan Bodian geeft al 
meer dan 30 jaar onderricht over de 
rechtstreekse benadering van spiri-
tueel ontwaken. Op basis van zijn 
eigen ervaring geeft hij antwoorden 
op die vragen. Helder en vol mededo-
gen stelt hij vast dat ontwaken altijd 
mogelijk is, hier en nu.

In dit boek ontleedt Stephan Bo-
dian het proces van ontwaken in 
vijf opeenvolgende fasen die elkaar 
gedeeltelijk overlappen: zoeken, 
ontwaken, verdieping en verhel-
dering, belichaming, en ontwaakt 
leven. Ontwaak begeleidt je in ieder 
stadium van de reis, van de eerste 
zoektocht naar het uiteindelijke 
ontwaken en de lange weg die vaak 
gegaan moet worden om het ontwa-
ken te integreren in het dagelijks 
leven.

‘Misschien heeft het te maken met deze 
door technologie gedomineerde tijd, 
waarin ervaringen op globale schaal 
gedeeld worden door middel van de mo-
biele telefoon, e-mails, websites en blogs. 
Maar ontwaken lijkt zich te hebben 
ontdaan van zijn religieuze aankleding, 
en laat zich nu zien als wat het werkelijk 
is: een universele menselijke ervaring 
die voor iedereen beschikbaar is, hier en 
nu. Wat men je er ook over heeft verteld, 
verlichting is niets anders dan je geboor-
terecht, je natuurlijke staat van zijn. Je 
hoeft haar alleen maar terug te vinden 
en te leren om haar te belichamen.’

Oorspronkelijke titel: 
 Wake Up Now 

Vertaling:  Prema van Harte
isbn:  978-94-91411-25-0
nur:  728
prijs:  € 23,95
formaat:  125 x 200 mm
uitvoering:  gebonden 
omvang:  ca. 275 pagina’s
verschijnt:  oktober 2015
verschijnt ook in e-book

Sherry Chayat en Kaz Tanahashi
• Cirkel – Het zen penseelwerk van Kazuaki Tanahashi
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Engelstalige editie: 

isbn:  978-94-91411-20-5
nur:  640
prijs:  € 19,95
formaat:  215 x 215 mm
uitvoering:  gebonden 
omvang:  105 pagina’s
verschijnt:  is verschenen
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Sherry Chayat en Kaz Tanahashi
• Cirkel – Het zen penseelwerk van Kazuaki Tanahashi

Van oudsher vertegenwoordigt de 
cirkel de cyclische aard van het 

leven: de kringloop van de seizoe-
nen, de cirkelgang van zon en de 
maan, de in- en uitademing, leven 
en dood. Het is het symbool waarvan 
de omtrek nergens, en het centrum 
overal is. We zien deze symboliek 
misschien wel het meest kernachtig 
terug in de pure eenvoud van de 
enso of gepenseelde zencirkel, die 
niet perfect rond is, maar asymme-
trisch, onregelmatig en vaak ook 
een beetje uit het lood. De enso is 
onvoorspelbaar, nodigt ons uit tot 
meditatie, en vraagt ons om onze ge-
hechtheid aan alles wat lineair is los 
te laten en het huidige moment in 
volledige openheid te ontmoeten.

Kazuaki ‘Kaz’ Tanahashi werd in 
1933 geboren in Japan, waar hij zich 
bekwaamde in de klassieke Oosterse 
kalligrafie. Naast zijn kunstenaar-
schap heeft zijn leven voor een 
groot deel in het teken gestaan van 
de vertaling van de geschriften van 
de grote Japanse zenmeester Dogen. 
Zijn veelkleurige zencirkels en zijn 
kalligrafie zijn in tentoonstellingen 
over de hele wereld te zien geweest.

Roko Sherry Chayat, die de begelei-
dende teksten voor dit boek schreef, 
is abdis van een zenklooster. Ze 
schrijft boeken over kunst en kunst-
kritieken.

“Als voorstellingen van een heilige, onder-
linge verbondenheid van alles wat leeft, 
verwijzen Kaz’ cirkels naar de noodzaak 
om aandacht te besteden aan de kwets-
baarheid van onze planeet. Ze dichten 

Oorspronkelijke titel: 
 Circle 

Vertaling:  Maggy Wishaupt
isbn:  978-94-91411-22-9
nur:  728
prijs:  € 19,95
formaat:  215 x 215 mm
uitvoering:  gebonden 
omvang:  105 pagina’s
verschijnt:  is verschenen

de denkbeeldige kloof tussen artistieke 
inspanning en spirituele waarheid, tus-
sen metafysisch onderzoek en maatschap-
pelijk engagement.”



Nathan Gill  
• Helderheid

Nathan Gill leidde een terug-
getrokken leven als hovenier 

in het zuiden van Engeland, maar 
werd beschouwd als een van de 
meest baanbrekende sprekers over 
non-dualiteit van het afgelopen 
decennium. In zowel een-op-een 
dialogen als groepsbijeenkomsten 
wees hij zoekers met veel geduld en 
liefde op de valkuilen van de spi-
rituele zoektocht. Begripvol maar 
uiterst consequent liet hij hen zien 
hoe hun pogingen om te ontsnap-
pen aan het drama van de afgeschei-
denheid er voor zorgde dat ze er nog 
meer in vast kwamen te zitten.

In juni 2014 overleed Nathan Gill 
onverwacht. Helderheid is het belang-
rijkste boek dat hij heeft nagelaten, 
en we vinden het belangrijk dat 
iedereen de mogelijkheid krijgt daar 
ook in een Nederlandstalige versie 
kennis mee te maken. Want zelden 
is er een stem te horen geweest die 
de kern van het non-duale gedach-
tengoed zo helder en eenvoudig 
heeft weten te verwoorden.

‘Vanuit helderheid gezien doet het leven 
zich aan ons voor als een groots toneel-
stuk of spel. Jij – Bewustzijn – speelt alle 
rollen, en onderdeel van het spel is dat jij 
die rollen meestal speelt zonder je ware 
identiteit te kennen. Maar soms, als on-
derdeel van de voorstelling, is er herken-
ning van je ware natuur. 

Als je je identificeert met de figuur die 
je speelt zonder herkenning van je ware 
natuur, wordt de rol serieus genomen, 
en daar komen alle drama’s van het 
leven uit voort. Als een rol wordt gespeeld 

Oorspronkelijke titel: 
 Already Awake

Vertaling:  Han v.d. Boogaard
isbn:  978-94-91411-26-7
nur:  728
prijs:  € 23,95
formaat:  125 x 200 mm
uitvoering:  gebonden 
omvang:  ca. 234 pagina’s
verschijnt:  oktober 2015
verschijnt ook in e-book

terwijl je ware natuur herkend wordt, 
wordt het spel gezien als wat het is. Het 
hele spel heeft geen doel of betekenis bui-
ten het feit dat het nu plaatsvindt. Het 
is je kosmisch vermaak. Jij bent je eigen 
spel. Los van jou bestaat het niet.’

Jed McKenna
• Spel zonder einde 
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Jed McKenna
• Spel zonder einde 

‘Het is wat het is, zegt men, 
maar is dat wel zo?’

Jed McKenna’s nieuwe boek is 
wederom een juweel. Ondanks de 

afwijkende vorm (een toneelstuk) 
past het wonderwel bij zijn vorige 
boeken, al was het alleen maar om-
dat hij ook nu weer meer vragen te-
niet doet dan beantwoordt. De zeven 
dialogen in het stuk kunnen gezien 
worden als een originele weergave 
van de verschillende stadia van zelf-
onderzoek, waarbij iedere dialoog 
ons een stukje verder meeneemt op 
de innerlijke reis. Aanvankelijk wor-
den er vooral vragen gesteld, maar 
gaandeweg komt de nadruk te liggen 
op degenen die de vragen stellen. 
Zo laat McKenna ons op een hoogst 
originele manier opnieuw zien waar 
oprecht en onophoudelijk zelfonder-
zoek werkelijk toe kunnen leiden. 

Jed McKenna neemt ons mee op een 
innerlijke reis waarbij ‘wat je bent’ 
verandert met iedere stap en het 
eigenlijk alleen gaat om de volgende 
stap. Een stap die je ook als lezer 
moet maken. Daarom lees je altijd je 
eigen versie van dit boek, en is Spel 
zonder einde een spiegel van je eigen 
reis.

‘Ik ben een soldaat nu, een echte strij-
der! Ik heb maar één doel … ik sta er op 
gericht als een laser. Het doet er niet toe 
of ik het overleef. Ik ga kijken waar dat 
gezwel in mij zit en ik ga het vernietigen 
… al die gezwellen, waar ze ook groeien, 
hoe ze er ook uitzien … familie, toekomst, 
dromen, angsten, mijn eigen hart … Ja, 
als mijn hart me beledigt, zal ik het uit-

rukken en weggooien. Alles verbranden. 
Wat ik heb gewaagd, heb ik gewild, en 
wat ik gewild heb, zal ik doen! Hoe kan 
de gevangene ooit buiten raken als hij 
niet door de muur breekt?’

Oorspronkelijke titel: 
 Play

Vertaling:  Maggy Wishaupt
isbn:  978-94-91411-28-1
nur:  728
prijs:  € 19,50
formaat:  125 x 200 mm
uitvoering:  gebonden 
omvang:  ca. 220 pagina’s
verschijnt:  oktober 2015
verschijnt ook in e-book



Paul Smit  
• Uitzoomen

Bijna iedereen is ingezoomd op 
een duale versie van de realiteit 

die ons doet geloven dat we een 
individueel leven leiden. Men heeft 
het gevoel te beschikken over vrije 
wil. Men denkt dat het mogelijk is 
de touwtjes in handen te krijgen en 
te houden. Maar hoe is het om uit 
te zoomen, om te ontwaken uit die 
droom, uit de nachtmerrie van ver-
leden en toekomst en persoonlijke 
verantwoordelijkheid, met al zijn 
stress, gepieker en verkramping?

Paul Smit ging in gesprek met vrien-
den, vriendinnen en collega’s over 
hun zoektocht en ontwaken, over de 
fasen waar ze doorheen gingen en de 
inzichten die ze met ons willen de-
len. Hierbij stond één vraag centraal: 
wat verandert er als er uitgezoomd 
naar het leven wordt gekeken?

Uitzoomen bevat zeventien interviews 
met bekende en minder bekende 
zoekers, coaches en leraren, waaron-
der Annette Raaijmakers, Jan Koe-
hoorn, Joanika Ring, Guido Weijers, 
Arold Langeveld en Patrick Kicken.

‘Dit boek is geen rationele uiteenzet-
ting van de nonduale zienswijze, maar 
richt zich op het ontwakingsproces. Dit 
ontwaken, oftewel het uitzoomen, is niet 
iets dat je kunt doen. Er zit immers niet 
eens een IK in je die iets doet, je bent 
aan het gebeuren. Wel kan het wakker 
worden op een gegeven moment plaats-
vinden, meestal wanneer we na een lange 
zoektocht erachter komen dat blijvende 
bevrijding, rust en geluk niet in de we-
reld zijn te vinden.

isbn:  978-94-91411-24-3
nur:  728
prijs:  € 24,50
formaat:  125 x 200 mm
uitvoering:  gebonden
omvang:  ca. 375 pagina’s
verschijnt:  september 2015
verschijnt ook in e-book

Shakespeare zei ooit: ‘Het leven is een 
schouwtoneel en alle mensen zijn ac-
teurs’. We spelen allemaal onze rol en 
niets in het toneelstuk kan anders gaan 
dan dat het gaat. Alles manifesteert zich 
spontaan waarbij het nooit anders kan 
zijn dan dat het is.’ 

samsara
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• Verlichting in de liefde
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Paul Smit
• Verlichting in de liefde

In Verlichting in de liefde maakt Paul 
Smit een onderscheid tussen twee 

soorten liefde: de geïdentificeerde, 
voorwaardelijke liefde tussen men-
sen, met alle geluk en verdriet die 
daarbij horen, en de niet-geïdentifi-
ceerde liefde die voelbaar wordt als 
herkend wordt dat je geen onafhan-
kelijk individu bent dat een relatie 
heeft met of gewoon houdt van een 
ander individu.

Die tweede vorm van liefde is on-
voorwaardelijk en altijd aanwezig. 
Sterker nog: het is wat je ten diepste 
bent. Als je je daar van bewust bent, 
maakt alles deel uit van jezelf en 
weet je dat niet hoeft te vechten 
voor de ideale relatie en je ook niet 
beter hoeft te worden dan je nu al 
bent om liefde te verdienen. Je staat 
nergens los van, je bent één met al-
les en hebt dus ook een relatie met 
alles. Zo komen de individuele liefde 
en relatie in een volkomen ander 
daglicht te staan.

‘De eenheid die we zijn is de liefde waarin 
alles verschijnt en verdwijnt, het is de 
oceaan der liefde waarin alle golfjes op-
komen. Hoe we als golfjes in deze oceaan 
zullen meebewegen weten we niet. Hoe het 
ook zal gaan, het kan nooit anders zijn 
dan dat het is. Het leven zit zodanig in 
elkaar, dat de wendingen in je leven zich 
onverwacht aandienen en je verrast wordt 
door nieuwe situaties of nieuwe mensen 
op je pad. Dus pieker maar niet, het loopt 
toch anders.’

isbn:  978-94-91411-23-6
nur:  728
prijs:  € 18.95
formaat:  135 x 175 mm
uitvoering:  gebonden
omvang:  184 pagina’s
verschijnt:  is verschenen
verschijnt ook in e-book
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Hans Laurentius
• Rozengeur en prikkeldraad         HERDRUK

Helderheid komt me liefdevol-
ler voor dan als liefde verpakte 

halve waarheden of sussende zoge-
naamd compassievolle vaagheden. 
Bewustzijn is liefde, en liefde liegt 
niet. Onderscheidingsvermogen is 
wat er vaak ontbreekt door al het 
slaapzand dat wordt rond gestrooid 
en omdat mensen nauwelijks kun-
nen kijken, denken en doorvoelen.

Dit boekje is niet voor iedereen, en-
kel voor hen die echt willen weten 
hoe het zit. Voor alle andere mensen 
is er al genoeg te vinden wat spiritu-
eel verantwoord, tandeloos, troos-
tend en langdurig te beoefenen is. 
Overigens ben ik tamelijk geduldig 
met de meeste bezoekers, zolang er 
tenminste een authentieke interesse 
is in werkelijk mens-zijn of ontwa-
ken.

Enjoy!

Er is geen goed of kwaad.
Alles is de tijdelijke uitkomst

van een zeer complex
en onpersoonlijk krachtenspel.
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Adyashanti  
• Het einde van je wereld                HERDRUK

Na Dansende leegte, wat gedeelte-
lijk een biografie is, en Ware 

meditatie, een praktische gids voor 
meditatie, is Het einde van je wereld 
het derde boek dat Samsara van 
Adyashanti uitgeeft. 

De basis van de leer van Adyashanti 
ligt in zen. Hij heeft veertien jaar 
aan het Los Angelos Zen Centre aan 
zenstudie gedaan onder leiding 
van Arvis Justi. Toen hij 30 jaar was 
spoorde Justi hem aan zelf te gaan 
spreken.

Wat Adyashanti ons leert wordt wel 
vergeleken met wat de oude Chan 
meesters uit China en de vroege 
advaita leraren uit India ons wilden 
bijbrengen, n.l. het idee uitbannen 
dat we afgescheiden individuen 
zijn, losstaand van alles en ieder-
een. Het einde van je wereld is geheel 
gewijd aan het thema verlichting. 
Wat is spirituele verlichting en hoe 
ga je er mee om wanneer je dat zelf 
overkomt. En hoe dan verder? Dit 
boek is weer een juweeltje van de 
hand van Adyashanti, helder en pak-
kend geschreven.

Adyashanti geeft regelmatig lezin-
gen waarbij hij de toehoorders aan-
spoort om na afloop vooral vragen 
te stellen om zo met hen in dialoog 
te komen. 

‘Ben je bereid jouw wereld te verliezen? 
Er is niets te vinden, er is alleen maar te 
verliezen. Als je al je ideeën loslaat en al-
les verliest, komt het vinden vanzelf.’

www.adyashanti.org
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