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Beste lezer/boekhandelaar,
Begin september was het dan eindelijk zover: de nieuwe website www.samsarabooks.com ging in de lucht. Ook is onze Facebookpagina inmiddels gelanceerd.
Daarnaast co-produceert Samsara de Literaire Salon @ Ambassade Hotel die
maandelijks in Amsterdam georganiseerd wordt. Uiteraard hebben wij daarnaast
weer mooie boeken aan te bieden komend voorjaar.
Zo presenteren we met trots het verhaal van Olette Luitwieler over het ontwaken
uit de levensdroom. Op heldere, toegankelijke en filosofische wijze maakt ze
inzichtelijk dat onze werkelijkheid een droom is die we voor echt aanzien en
daagt ze de lezer uit anders naar het leven te kijken dan hij gewend is.
Dat advaita zenmeester Mooji steeds populairder wordt komt met name doordat
hij mensen met helderheid, hartelijkheid en veel humor de ogen opent. In
Weidser dan de hemel, grootser dan de ruimte stimuleert hij de lezer om op zoek
te gaan naar zichzelf en beantwoordt hij vragen waar we in het dagelijks leven
tegenaan lopen.
De verschillende auteurs in De heilige spiegel, onder wie Adyashanti en Stephan
Bodian, kijken met een frisse blik naar de mogelijkheden van psychotherapie en
laten zich hierbij inspireren door non-dualistisch onderricht uit oosterse en
westerse tradities.
Jed McKenna laat in zijn nieuwste boek Droomstaat op zijn onnavolgbare,
scherpe en humoristische wijze het amusante droomtheater van het ego zien.
Na de restyling van zijn eerste trilogie positioneren wij ook Droomstaat op een
nieuwe wijze.
Veel spirituele zoekers willen verlichting vinden, zo ook Suzanne Segal. Haar
meeslepend geschreven Aanvaring met het oneindige is echter bijzonder omdat
zij haar ego verliest zonder het zelf in de gaten te hebben.
Het komt maar weinig voor dat er via via een boek van een onbekende auteur bij
je terecht komt dat direct inslaat als een bom. Open geheimen van Rami Shapiro
is zo’n boek. Dankzij het praktische formaat neem je het zo mee in je binnenzak
en kun je het te allen tijden openslaan om inspirerende en diepgaande gedachten
tot je te nemen.
Onze fondslijn Kunst wordt uitgebreid met een boek over media-kunstenaar
Babeth Mondini-VanLoo. In Kunst = Leven = Kunst tonen de verschillende auteurs
van het boek de invloed die de Duitse kunstenaar Joseph Beuys (1921 – 1986) en
het Boeddhisme hebben gehad op het werk van Babeth.
Verder worden er maar liefst drie boeken van bestsellerauteur Paul Smit herdrukt,
waarvan Verlichting voor luie mensen voor de tiende keer. Ook Tosca Tettero’s
Alles over edelsteentherapie beleeft een nieuwe druk.
Tot slot willen wij u mededelen dat prof. dr. Dick Swaab een voorwoord heeft
geschreven bij het boeiende en provocerende De vrije wil van Sam Harris, dat in
december 2016 is verschenen.
Namens het Samsara-team wens ik u veel leesplezier.
Wouter Schopman

www.samsarabooks.com

voorjaar 2017 • 5

samsara Non-Dualiteit

Nieuwe titel

Olette Luitwieler
De levensdroom

Helder en filosofisch boek
over de illusie van het ik
Er is geen verkeerde weg die jij kunt inslaan. Er is helemaal
geen weg. En er is geen ik! Alle schijnwegen zijn vrij en open en
volkomen onschuldig. Het zijn glijbanen in je speeltuin, en je
gaat ervan af omdat je het leuk vindt of omdat er een of
andere drang opkomt om het te doen. En te doen en te doen.
Als de dualistische bril van je neus valt, is alles vreugde zonder
oorzaak.
Voor Olette Luitwieler is spiritualiteit niet een of
andere weg naar een andere wereld, naar boven of naar
een hoger zelf – integendeel. Het is eerder een val op de
ene ‘zijnsgrond’ die ons de ‘herinnering’ aan wie we
werkelijk zijn teruggeeft en laat zien dat het
alledaagse, dat soms zo banaal en ondraaglijk lijkt,
helemaal niet ontvlucht hoeft te worden, maar van een
ongekende schoonheid en liefde is.
Olette: ‘Als je na een lange zoektocht naar jezelf opeens
ontdekt dat er helemaal geen zelf bestaat en dat je al
die jaren dus gezocht hebt naar niets, moet je wel even
van de schrik bekomen. Maar wat een verademing dat
je geen afgescheiden ikje bent die aan zichzelf moet werken om sterker,
‘heel’, beter of wat dan ook te worden, en zich van angsten en onzekerheden
moet zien te bevrijden. Er valt niets ‘beter’ of ‘heel’ te maken want je bent
nooit iets anders geweest dan ‘heel’! Een ‘gebrekkig ik’ dat een ‘beter ik’
moet worden, is een illusie. Het kan alleen zogenaamd; in de droom.’

Prijs: € 17,50
Verschijningsdatum: maart 2017
Omvang: ca. 120 pagina’s
Formaat: 120 x 125 mm.
Uitvoering: gebonden
isbn: 978-94-9141-164-9
nur: 728

Olette Luitwieler daagt de lezer uit om anders te kijken dan hij gewend is.
Op heldere, toegankelijke en filosofische wijze maakt ze inzichtelijk dat onze
werkelijkheid een droom is die we voor echt aanzien. Een droom waarin het ik
de hoofdrol speelt, de regie op zich probeert te nemen en vervolgens zo opgaat
in het spel dat hij vergeet dat hij speelt.
Totdat het licht erop valt.
Leven is niet wat de droom jou liet dromen. En toch ook weer wel.

Auteursfoto: © Rémonda Waterman

Olette Luitwieler debuteerde in 2008 met de spirituele
roman Zielewind. In 2011 verscheen haar psychologische
roman Godenkind. Naast schrijver is ze sociaal
pedagogisch hulpverlener.

• Auteur beschikbaar voor interviews
• Aandacht in o.a. ParaVisie, Koorddanser
• Promotie via social media
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Nieuwe titel
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Mooji

Weidser dan de hemel,
Grootser dan de ruimte
Wat je bent voordat je werd

Nieuw boek van wereldwijd
geliefde advaita-meester
Steeds meer mensen van over de hele wereld bezoeken
Mooji omdat hij hen met grote helderheid, hartelijkheid en veel humor de ogen opent voor het onuit
sprekelijke dat we ten diepste zijn. Hij toont ons
de directe weg naar de Waarheid en beantwoordt
daarnaast vragen waar we in het dagelijks leven
tegenaan lopen, zoals: als ik één ben met alles,
waarom ben ik dan bezorgd, depressief of boos?
Ik ben behoorlijk getraumatiseerd, kan psychotherapie
me helpen om deze weg te gaan? Hoe vergeef ik
mensen die me gekwetst hebben?
In Ruimer dan de hemel, weidser dan de ruimte gebruikt
hij diepgaand zelfonderzoek, inzichten, wijsheids
onderricht en parabels om ons te inspireren en zelf op
zoek te gaan naar onze ware natuur die bestaat uit
puur gewaarzijn. Wat als je alles wat je denkt te zijn
– je lichaam, geest, emoties en conditioneringen – juist
niet bent? Wat als dit slechts een zelfportret is, gevormd
door gewoonten, aannames en onjuiste identificatie?
Mooji (1954) werd op Jamaica geboren en woont in Engeland. Zijn leraar
ontmoette hij in India en sinds 1999 geeft hij zelf satsangs en retraites in
Europa en daarbuiten. Zijn facebookgroep in Nederland heeft een grote
schare fans. Eerder verscheen bij uitgeverij Samsara Adem van het absolute.

Oorspronkelijke titel:
Vaster Than Sky, Greater Than
Space. What You Are Before
You Became
Vertaling: Vera Groen
Prijs: € 23,95
Verschijningsdatum:
september 2017
Omvang: ca. 300 pagina’s
Formaat: 120 x 125 mm
Uitvoering: gebonden
isbn: 978-94-9141-163-2
nur: 728

‘Lezen in een boek van Mooji is een intieme en zoet smakende ervaring.
De nectar van blijvende onthulling sijpelt direct door zijn woorden
en beklijft. Ik beveel dit boek van harte aan!’
— Gangaji, auteur van Jij bent Dat en Vrijheid in overgave.

• Aandacht via grote Nederlandse groep Mooji fans,
o.a. op facebook Mooji Sangha
• Aandacht op Samsara website en social media
• Promotie via o.a. Koorddanser en ParaVisie

Eerder verschenen bij samsara
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Nieuwe titel

De heilige spiegel
Ontmoetingen tussen therapeut en cliënt

De kracht van non-dualiteit
in psychotherapie
Wat is de invloed van een ongeconditioneerde geest
op de moderne psychotherapie? Wat gebeurt er als
therapeuten een ‘heilige spiegel’ zijn voor de essentiële
natuur van hun cliënten? En niet alleen de inhoud van
gedachten, gevoelens en gewaarwordingen reflecteren,
maar gewaarzijn zelf?
De auteurs in dit boek kijken met een frisse blik naar
de mogelijkheden van psychotherapie en laten zich
hierbij inspireren door hun directe ervaring en non-
dualistisch onderricht uit oosterse en westerse tradities.
De twaalf bijdragen aan dit boek, van onder meer
Samsara-auteurs Adyashanti en Stephan Bodian, tonen
de lezer dat psychotherapie een manier kan zijn om te
ervaren dat onze ware natuur ten diepste vrij en
vreugdevol is.
John J. Pendergast, Ph.D., is adjunct assistent professor
in de psychologie aan het California Institute of Integral Studies.
Peter Fenner, Ph.D., is senior filosofiedocent aan Deakin University
Sheila Krystal, Ph.D., werkte als klinisch psychologe. Zij gaf de psychotherapie
een spirituele dimensie door meditatie, hatha yoga, Jungiaans droomwerk,
Reichiaans lichaamswerk en emdr (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing) therapie en psychotherapie te integreren.

Oorspronkelijke titel:
The Sacred Mirror.
Nondual Wisdom and Therapy
Vertaling: Prema van Harte
Prijs: € 23,95
Ca. 320 pagina’s.
Verschijningsdatum: mei 2017
Omvang: ca. 320 pagina’s
Formaat: 120 x 125 mm
Uitvoering: gebonden
isbn: 978-94-9141-161-8
nur: 728

‘Een briljante verzameling, een introductie tot de wijsheid
van de ongeconditioneerde geest. Een grensverleggend werk,
van groot belang voor alle psychotherapeuten die het potentieel
van het Zelf willen onderzoeken.’
— Stephen Cope, auteur van o.a. Authentiek leven (Unieboek | Het Spectrum)

‘Werkelijkheid, Zelf, ongeconditioneerde geest, ontwaken,
aanwezigheid, stilte, leegte, zijn, non-dualiteit; als dit woorden zijn
die u aanspreken in relatie tot psychotherapie, dan zult u dit boek
zeker kunnen waarderen.’
— Jerry Katz, oprichter van de Nonduality Salon en auteur van Non-Dualiteit.
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Nieuwe titel

samsara Non-Dualiteit

Jed McKenna
Droomstaat

De magie van ons zijn

Nieuw boek van bestsellerauteur
Jed McKenna verkocht wereldwijd al meer dan een
miljoen boeken. Nog altijd weet (bijna) niemand wie
er achter zijn pseudoniem schuilgaat. De humor,
onvergetelijke karakters, scherpe dialogen en literaire
schrijfstijl maken zijn boeken al jaren tot underground
klassiekers. Na de restyling van zijn Spirituele
Verlichting Trilogie verschijnt nu bij uitgeverij Samsara
Droomstaat, zijn nieuwste boek.
Op zijn onnavolgbare wijze toont McKenna ons in
Droomstaat het amusante droomtheater van het ego,
waarin de verhalen van de mensheid zich afspelen, de
rol die wij spelen en wie wij ten diepste werkelijk zijn.
Ik ben ontwaakt uit de droomstaat. (…)
Vroeger bewoonde ik die net zo volledig en gemakkelijk als
iedereen, maar tegenwoordig gaat dat wat moeilijker. (…)
Ik ben geen goeroe of leraar of het hoofd van een spiritueel
imperium. Ik ben een vent die met een hond in een blokhut
in de bergen woont en die zich alleen bemoeit met zijn eigen
zaken en boeken schrijft met aanlokkelijke volzinnen, want dat is wat mijn
wakker-in-de-droomstaat personage, nu eenmaal doet. Ik neem mijn eigen
personage niet al te serieus, en ik vermijd mensen die dat wel doen.

‘Ben je er klaar voor, treedt dan binnen
in de intelligente, fantastische wereld van Jed.’
— J. Katz

Oorspronkelijke titel:
Dreamstate.
A Conspiracy Theory
Vertaling: Maggy Whishaupt
Prijs: € 21,50
Verschijningsdatum: mei 2017
Omvang: ca. 250 pagina’s
Formaat: 120 x 125 mm
Uitvoering: gebonden
isbn: 978-94-9141-159-5
nur: 728

‘Dit boek heeft mijn leven volledig veranderd.’
— C. Jensen

• Aandacht op social media en
Samsara website
• Nieuw boek van bestsellerauteur
van de Spirituele Verlichting Trilogie,
met nieuwe vormgeving
• Voor de lezers van o.a. Happinez, Flow

Eerder verschenen bij samsara

www.samsarabooks.com
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Nieuwe titel

Suzanne Segal

Aanvaring met het oneindige
Een leven voorbij het persoonlijke zelf

Meeslepend memoir
Mijn ervaring was zo anders dan alles wat ik kende, dat het
ruim tien jaar duurde voor ik de volledige impact ervan
helemaal had verwerkt… De ervaring van geen-zelf wist de
persoonlijke geschiedenis volledig uit en verwijdert de ‘persoon’
aan wie iets gebeurde. Die geschiedenis is nu nog slechts een
verhaal, een vertelling zonder auteur, met gebeurtenissen
zonder persoonlijk belang. Zij hoort niet langer bij mij en
verwijst niet meer naar mij.
In deze openhartige autobiografie vertelt Suzanne
Segal over de levensveranderende ervaring die zij als
jonge vrouw onderging, en over de veertien jaar die
erop volgden. In deze periode deed haar verstand zijn
uiterste best om de transformatie die zij had ondergaan
af te doen als een psychische afwijking. Maar het
proces ging door en leidde uiteindelijk tot volledige
zelfrealisatie. Met haar boek hoopt Suzanne mensen
die eenzelfde soort ervaring ondergaan en hierdoor ten
diepste inzien dat het zelf een lege illusie is,
tot steun te zijn.
De laatste jaren is de interesse in leven en werk van
Suzanne Segal flink toegenomen. Al in haar jeugd had
zij tijdens meditaties ervaringen van ‘oneindigheid’.
Ze beoefende Transcendente Meditatie, maar stopte
hiermee omdat ze deze aanpak te rigide vond. Suzanne
studeerde Engels aan de University of California,
Berkeley en verhuisde vervolgens naar Parijs. Hier kreeg
zij een dochter en had zij haar diep transformerende
ervaring.

Oorspronkelijke titel:
Collision with the Infinite.
A life beyond the personal self
Vertaling:
Han van den Boogaard
Prijs: € 18,95
Verschijningsdatum: juni 2017
Omvang: ca. 180 pagina’s
Formaat: 120 x 125 mm
Uitvoering: gebonden
isbn: 978-94-9141-160-1
nur: 728

‘Aanvaring met het oneindige is een ongelooflijk eerlijk,
fascinerend en levendig verslag van een vrouw die
ontwaakt aan haar essentiële leegte en die uiteindelijk
ontdekt dat deze volle leegte vrij is van pijn en angst.’
— Douglas Harding
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Nieuwe titel
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Rami M. Shapiro
Open geheimen

Antwoorden op levensvragen

Prachtige, filosofische kleinood
Open geheimen is een juweel voor in de binnenzak. Sla het boek op een
willekeurige pagina open, lees en laat je verrassen door de liefdevolle
wijsheid die de dag weer goed maakt. Mensen die zich door het
boeddhisme, taoïsme, de vedanta en christelijke mystiek aangesproken
voelen, zullen dit boekje zeker ook kunnen waarderen.
Het bevat diepzinnige brieven van de fictieve, Oost-Europese chassidische
rebbe Yerachmiel Ben Yisrael aan Aaron Heschel, de overgrootvader van
de auteur. Alle grote levensvragen – de dood,
de ziel, goed en kwaad, de zin van het leven – komen aan bod.
De heldere, religie overstijgende woorden in Open geheimen, grenzen
aan de diepste taal van de ziel, de taal van de stilte, en raken de
non-dualistische kern van de kabbala, de joodse mystiek.
Rami M. Shapiro (1951) is rabbijn, prijswinnend
dichter en succesvol auteur. Hij wordt
beschouwd als een van de meest creatieve
stemmen binnen het hedendaagse jodendom
in de Verenigde Staten. Eerder verschenen in het
Nederlands: Minyan – tien beginselen voor een
integer leven (AnkhHermes); Chassidische verhalen en
hun betekenis.

‘Open geheimen ademt warmte, passie voor het goddelijke en een aards
vertrouwen in heiligheid. Dit is een juweel voor de spirituele zoeker
binnen iedere geestelijke traditie.’

Oorspronkelijke titel:
Open Secrets. The Letters of Reb
Yerachmiel ben Yisrael
Vertaling: Ronald Hermsen
Prijs: € 5, gesealed per
5 exemplaren (€ 25)
Verschijningsdatum: april 2017
Omvang: ca. 40 pagina’s
Formaat: 100 x 150 mm
Uitvoering: gebonden
isbn: 978-94-9141-162-5
nur: 728

— Judith Simmer-Brown professor aan de Naropa University en
auteur van Dakini’s Warm Breath.

‘Open geheimen is mijn favoriete ingang om mensen kennis te laten maken
met de essentie en diepte van het jodendom.’
— Bo Lozoff, auteur en oprichter van de Human Kindness Foundation

www.samsarabooks.com
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Nieuwe titel

Babeth VanLoo

Kunst = Leven = Kunst
Babeth Mondini-VanLoo. Van Beuys tot Boeddhisme
Joseph Beuys (1921 – 1986)
wordt gezien als een van de
meest invloedrijke Duitse
kunstenaars uit de tweede
helft van de twintigste
eeuw. Zijn ‘verruimd
kunstbegrip’, waarin het
levensproces zelf de
creatieve daad wordt, heeft
het leven en werk van
mediakunstenaar Babeth
Mondini-VanLoo sterk
bepaald.
Haar bijdragen binnen de
kunst zijn geen uitingen van
visuele schoonheid, maar zij
maakt, gedreven door een
innerlijke zoektocht naar waarachtigheid, haar projecten
tot dragers van betekenis. Of het nu de kunststudie
betreft, de culturele omgeving, het filmmaken, de punk of het Boeddhisme:
met dit boek wordt blootgelegd wat haar aanzette tot het creëren van
vrouwelijke, helende energieën – als antidota, om zo een compassievollere
wereld te creëren. Een wereld waarin wij allemaal kunstenaars en allemaal
Boeddha’s zijn.
‘Als filmmaker, regisseur, producent en omroepdirecteur heeft Babeth bijgedragen aan het
maken, vertonen en uitzenden van honderden boeddhistische films, waaronder acht over
Zijne Heiligheid de Dalai Lama. Zij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de wereldwijde
verspreiding van het Boeddhisme. Kunst = Leven = Kunst is een fascinerend verslag van
haar kunst, filmmaken en Dharma.’
— Kazuaki Tanahashi, auteur van Brush Mind
Babeth VanLoo (1948) behaalde haar masterdiploma op de filmacademie in San
Francisco, en maakte na haar afstuderen meerdere films met en over haar
kunstleraar Joseph Beuys. Sindsdien heeft zij talloze documentaires gemaakt op
het gebied van kunst, muziek en spiritualiteit.
Haar films, installaties en nieuwe-mediaprojecten zijn wereldwijd tentoongesteld en opgenomen in de collecties van onder meer Musée Beaubourg in Parijs,
de Donnell Library in New York, de Sammlung Neue Galerie in Berlijn en
Museum Bonn. In 2000 richtte zij de Boeddhistische Omroep Stichting (BOS) op,
de eerste boeddhistische televisieomroep in de Westerse wereld.
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Kunst = Leven = Kunst
isbn: 978-94-9141-157-1
nur: 646
Prijs: € 29,95
Uitvoering: Gebonden,
geïllustreerd, full colour,
stofomslag
Formaat: 226 x 286 mm.
Omvang: 265 pagina’s
Reeds verschenen
Art = Life = Art
isbn: 978-94-9141-158-8
nur: 646
Prijs: € 29,95
Uitvoering: Gebonden,
geïllustreerd, full colour,
stofomslag
Formaat: 226 x 286 mm.
Omvang: 265 pagina’s
Reeds verschenen

www.samsarabooks.com

Net verschenen / Herdruk

samsara Non-Dualiteit / Gezondheid

Sam Harris
De vrije wil

Met een voorwoord van Dick Swaab
‘Boeiend, toegankelijk en geestig.’
— Prof. dr. Dick Swaab, auteur van o.a. Wij zijn ons brein

‘Briljant en grappig – én scherp en diepgravend.’
— Oliver Sacks, auteur van o.a.
De man die zijn vrouw voor een hoed hield

Oorspronkelijke titel:
Free Will
Vertaling: Ronald Hermsen
isbn: 978-94-9141-147-2
nur: 730
Prijs: € 14,95
Formaat: 120 x 125 mm.
Uitvoering: gebonden
Omvang: 120 pagina’s
Reeds verschenen

Herdruk

Tosca Tetteroo

Alles over edelsteentherapie
Compleet handboek van autoriteit in genre
Veranderen en leren gelukkig zijn met dat wat aanwezig
is kan in deze hectische tijd een goede bijdrage leveren
aan een betere wereld voor iedereen. De aard van stenen
is onbaatzuchtig, en dat is iets waar wij van kunnen leren.
Op heldere en logische manier wordt in Alles over edelsteen
therapie uitgelegd hoe je een verantwoorde en waardevolle
verbinding met edelstenen en mineralen kunt aangaan en
hoe je kunt bepalen wat de juiste steen voor jou op dit
moment is. En dat kan leiden tot een stabielere balans in
je leven.
Tosca Tetteroo is een autoriteit op het gebied van edelsteentherapie. Al vele jaren leidt zij De Krater, waar zij mensen en
dieren begeleidt, cursussen, workshops en healingen geeft aan
iedereen die in contact wil komen met de zuivere energie van
edelstenen, mineralen en kristallen.

www.samsarabooks.com

isbn: 978-90-77228-82-1
Verschijningsdatum:
februari 2017
Omvang: 300 pag.
Gebonden / full colour
Prijs: € 24,95
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Herdruk

Maand van de
Herdrukken bestsellerauteur

Paul Smit

Paul Smit (1976) is filosoof, spreker, schrijver en
cabaretier. Momenteel werkt hij aan zijn tweede
speelfilm over non-dualiteit: Who is Alice?
Bij Samsara verschenen verschillende succesvolle
boeken van zijn hand, waarvan een selectie
herdrukt wordt.
Paul Smit was in november 2016 te zien in het
televisieprogramma De Verwondering.

Verlichting voor luie mensen
10e druk van evergreen
De bestseller Verlichting voor luie mensen (meer dan
20.000 exemplaren verkocht) blijft een onmisbaar
boek voor iedereen die zich spiritueel ontwikkelt.
Maar wat is verlichting?
Kun je dat bereiken? Moet je daarvoor iets doen?
En word je daar dan ook heel moe van?
‘Gelukkig niet!’ zegt auteur, cabaretier en spreker
Paul Smit. Er is namelijk niets wat je hoeft te doen.
Je hoeft geen techniek te leren, je hoeft niet te
mediteren, je hoeft er niet voor naar India, je hoeft
niet vegetarisch te eten en je hoeft niet eens op je
ademhaling te letten!
Verlichting heeft te maken met één eenvoudig,
maar radicaal inzicht. Wat dat inzicht is, dat lees
je in Verlichting voor luie mensen.
isbn: 978-90-77228-89-0
Prijs: druk € 5,95
Uitvoering: paperback

Omvang: 96 pag.
Formaat: 110 x 170 mm.
Reeds verschenen

Eerder verschenen bij samsara
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Non-dualiteit voor managers

Alles over niets

Onmisbaar voor iedere leidinggevende

Goedkope herdruk

Of het nu om persoonlijke of zakelijke situaties gaat:
we leggen ons vaak maar moeilijk neer bij zaken
die anders gaan dan gepland. Hoe komt het dat we
zoveel moeite hebben om met veranderingen om
te gaan?

In dit boek komen veertien personen aan het woord
die met regelmaat over advaita spreken, onder wie
Erik van Zuydam, Jan van den Oever, Hans Laurentius
en Joanika Ring. Op hun eigen manier verwijzen zij
naar verschillende non-duale inzichten.

Dit boek is een introductie voor ondernemers en
leiders tot deze radicale en tevens bevrijdende
filosofie. Vanuit non-dualistisch perspectief wordt
gekeken naar authentiek leiderschap, ondernemerschap en verbinding.

Doordat de succesvolle film Alles over Niets en de
interviews online beschikbaar zijn, wordt het
bijbehorende boek exclusief DVD’s geleverd en
is het in prijs verlaagd.

isbn 978-90-77228-76-0
Prijs: € 14,95
Omvang: 112 pag.
Uitvoering: Gebonden
Formaat: 120 x 125 mm.
Reeds verschenen

isbn: 978-94-91411-04-5
Prijs: € 15
Omvang: 184 pag.
Uitvoering: Gebonden
Formaat: 130 x 185 mm.
Reeds verschenen
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Fondslijst

Adams, Robert
Stilte van het hart, deel 1
ISBN 978-90-77228-70-8
280 pag.
€ 22,50

Adyashanti
De weg van bevrijding
ISBN 978-94-91411-10-6
112 pag.
Gebonden
€ 17,50

Balsekar, Ramesh
Nou én?
ISBN 978-94-91411-14-4
304 pag.
Gebonden
€ 24,95

Adams, Robert
Stilte van het hart, deel 2
ISBN 978-90-77228-58-6
256 pag.
€ 22,50

Adyashanti
Jezus, de mysticus
ISBN: 978-94-91411-29-8
320 pag.
Gebonden
€ 23,95

Bancroft, Anne
Woorden van Boeddha
ISBN 978-90-77228-44-9
188 pag.
Gebonden
€ 19,95

Adyashanti
Dansende leegte
ISBN 978-94-91411-01-4
300 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 24,95

Adyashanti
Het zal je maar gebeuren
ISBN: 978-94-9141-134-2
160 pag.
Gebonden
€ 18,95

Beintema, Rita
Jnana yoga in de praktijk
ISBN 978-90-77228-33-3
152 pag.
€ 16,95

Adyashanti
Ware meditatie
ISBN 978-90-77228-71-5
124 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 17,50

Amberchele, J.C.
Opengebroken
ISBN: 978-94-91411-27-4
Omvang: 224 pag.
Gebonden
€ 19,95

Bernie, Jon
Alledaagse vrijheid
ISBN 978-94-91411-03-8
224 pag.
Gebonden
€ 19,95

Adyashanti
Het einde van je wereld
ISBN 978-90-77228-86-9
240 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 24,95

Darryl Bailey
De illusie voorbij
ISBN 978-94-91411-45-8
120 pag.
Gebonden
Prijs: € 18,95

Bodian, Stephan
Ontwaak
ISBN: 978-94-91411-25-0
280 pag.
Gebonden
€ 23,95

Adyashanti
Genade
ISBN 978-90-77228-75-3
264 pag.
Gebonden
€ 24,95

Balsekar, Ramesh
Er was eens…
ISBN 978-90-77228-14-2
160 pag.
€ 15,95

Bongers, Sally
Alledaagse verlichting
ISBN 978-90-77228-46-3
152 pag.
€ 18,95
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Boogaard, Han van den,
Wei Wu Wei
Leven zonder tranen
ISBN 978-90-77228-99-9
188 pag.
€ 18,95

Crowley, Gary
Van hier naar hier
ISBN 978-90-77228-81-4
120 pag.
€ 14,95

Foster, Jeff
Een buitengewone
afwezigheid
ISBN 978-90-77228-91-3
240 pag.
€ 19,95

Boogaard, Han van den
Dat wat Is – gesprekken
over het onveranderlijke
ISBN 978-90-77228-98-2
344 pag.
Gebonden
€ 24,50

Delden, Jan van
Zelfrealisatie,
is dit nu alles?
ISBN: 978-90-77228-48-7
176 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 34,50

Foudraine, Jan
Metanoia
ISBN 978-90-77228-25-8
208 pag.
€ 15,95

Byrom, Thomas
Het hart van bewustzijn
ISBN 978-90-77228-22-7
156 pag.
€ 14,95

Delden, Jan van
Vele wegen, één thuis
ISBN 978-94-91411-08-3
160 pagina’s.
Gebonden / full colour
€ 32,50 (incl. dvd)

Gangaji
Vrijheid in overgave
ISBN 978-90-77228-27-2
112 pag.
€ 14,95

Caraway, Morgan
Een aangename
ontgoocheling
ISBN 978-94-91411-02-1
228 pag.
Gebonden
€ 19,95

Delden, Jan van
Terug van nooit
weggeweest
ISBN 978-90-77228-06-7
272 pag.
2e druk
€ 18,50

Gieles, Lenne
Thuis
ISBN 978-90-77228-69-2
Gebonden / 2e druk
352 pag.
€ 23,95

Cohen, Alan
Bent u net zo gelukkig
als uw hond?
ISBN 978-90-77228-03-6
96 pag.
3e druk
€ 9,95

Dych, William
Anthony de Mello,
een bloemlezing
ISBN 978-90-77228-51-7
323 pag.
€ 19,95

Gill, Nathan
Helderheid
ISBN: 978-94-91411-26-7
Omvang: 232 pag.
Gebonden
€ 23,95

Cohen, Alan
Wijsheid uit het hart
ISBN 978-90-77228-17-3
136 pag.
€ 14,95

Foster, Jeff
Leven zonder middelpunt
ISBN 978-90-77228-84-5
224 pag.
€ 19,95

Glassman, Bernie
Oneindige cirkel
ISBN 978-90-77228-37-1
232 pag.
€ 18,95
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Greven, John
Eén
ISBN 978-90-77228-52-4
108 pag.
€ 14,95

Hartong, Leo
Ontwaken in de droom
ISBN 978-90-77228-07-4
160 pag.
2e druk
€ 17,95

Katz, Jerry
Non-Dualiteit
ISBN 978-90-77228-39-5
320 pag.
€ 21,95

Hamill, Sam / Lao Tse
Tao Te Tsjing
ISBN 978-90-77228-40-1
152 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 19,50

Hillig, Chuck
Verlichting voor beginners
ISBN 978-90-77228-09-8
224 pag.
€ 14,95

Keers, Wolter
Vrij zijn
ISBN 978-90-77228-26-5
252 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 21,50

Harding, Douglas
Open voor de bron
ISBN 978-90-77228-61-6
236 pag.
€ 19,95

Hillig, Chuck
Parels voor de ziel
ISBN 978-90-77228-18-0
286 pag.
€ 16,95

Keers, Wolter
Jnana Yoga
ISBN 978-90-77228-35-7
204 pag.
€ 17,95

Harris, Sam
De vrije wil
ISBN 978-94-92422-47-2
120 pag.
Gebonden
€ 14,95

Inzicht,
vingers wijzend naar
de maan
ISBN 978-90-77228-21-0
72 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 4,95

Kicken, Patrick &
Smit, Paul
Praten over bewustzijn
ISBN 978-90-77228-49-4
302 pag.
Gebonden
€ 22,50

Harrison, Steven
Zoek geen antwoord
ISBN 978-90-77228-02-9
208 pag.
€ 16,95

Joncheere, Zoë
Leven als God
ISBN 978-90-77228-78-4
204 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 19,95

Kiloby, Scott
Liefdes stille transformatie
ISBN 978-90-77228-68-5
312 pag.
Gebonden
€ 22,50

Harrison, Steven
Eén-zijn in relaties
ISBN 978-90-77228-10-4
144 pag.
€ 15,95

Jourdain, Stephen,
Farcet, G.
Zomaar verlicht
ISBN 978-90-77228-47-0
240 pag.
€ 18,95

Klein, Jean
Ik Ben
ISBN 978-94-91411-19-9
216 pag.
Gebonden
€ 22,50
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Koehoorn, Jan
Zelfonderzoek – volgens de
traditie van de Advaita
Vedanta
ISBN 978-90-77228-95-1
248 pag.
Gebonden
€ 21,50

Liquorman, Wayne
Never mind
ISBN 978-90-77228-41-8
216 pag.
€ 18,95

McKenna, Jed
Spiritueel Incorrecte
Verlichting
ISBN 978-90-77228-87-6
432 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 26,95

Krishnamurti, U.G.
De denkbeeldige geest
ISBN 978-90-77228-24-1
204 pag.
€ 16,95

Liquorman, Wayne
Hallo lieve mensen
ISBN 978-94-9141-135-9
168 pag.
Gebonden
€ 18,95

McKenna, Jed
Spirituele Oorlogvoering
ISBN: 978-90-77228-88-3
532 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 29,95

Krishnamurti, U.G.
De moed om te zijn
wie je bent
ISBN 978-94-9141-136-6
152 pag.
Gebonden
€ 21,50

Lott, Joey / Fish
Verlichting, een mythe!
ISBN 978-94-9141-137-3
180 pag.
Gebonden
€ 17,95

McKenna, Jed
Notities
ISBN 978-90-77228-62-3
232 pag.
€ 19,95

Lake, Gina
Het mechanisme van
verlangen
ISBN 978-90-77228-67-8
196 pag.
€ 19,95

Lucille, Francis
Eeuwigheid NU!
ISBN 978-90-77228-13-5
224 pag.
€ 17,95

McKenna, Jed
Theorie van alles
ISBN 978-94-91411-12-0
216 pag.
Gebonden
€ 32,50

Laurentius, Hans
Rozengeur en prikkeldraad
ISBN 978-94-91411-16-8
160 pag
Gebonden / 2e druk
€ 18,95

McKenna, Jed
Spirituele verlichting?
Vergeet het maar!
ISBN 978-94-91411-49-6
340 pag.
Paperback
€ 15,00

McKenna, Jed
Spel Zonder Einde
ISBN 978-94-9141-128-1
270 pag.
Gebonden
€ 19,50

Lawry, Kalyani
Sailor Bob Adamson,
leven en leer
ISBN 978-90-77228-59-3
200 pag.
Gebonden
€ 19,95

McKenna, Jed
Spirituele verlichting?
Vergeet het maar!
ISBN 978-90-77228-85-2
376 pag.
Gebonden / 4e druk
€ 24,95

Mello, Anthony de
Bewustzijn
ISBN 978-90-77228-16-6
252 pag.
Gebonden / 4e druk
€ 21,95
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Mello, Anthony de
De weg van stilte
ISBN 978-90-77228-32-6
204 pag.
€ 18,50

Oever, Jan van den
Ik weet niet wie ik ben
ISBN 978-90-77228-66-1
218 pag.
Gebonden
€ 19,95

Parsons, Tony
Het open geheim
ISBN 978-90-77228-65-4
192 pag.
Gebonden
€ 12,50

Mooji
Adem van het absolute
ISBN 978-94-91411-16-8
220 pag.
Gebonden
€ 21,50

Oever, Jan van den
Oeverloos
ISBN 978-94-91411-30-4
184 pagina’s
Gebonden
€ 19,95

Tony Parsons
Over vrijheid gesproken
ISBN 978-94-91411-43-4
168 pag.
Gebonden
Prijs: € 18,95

Morinaga, Soko
Van leerling tot meester
ISBN 978-90-77228-38-8
210 pag.
€ 18,95

Parsons, Tony
Zoals het is
ISBN 978-90-77228-05-0
112 pag.
2e druk
€ 14,95

Ramana Maharshi
In woord en beeld
ISBN 978-90-77228-63-0
128 pag.
Gebonden / 3e druk
€ 24,95

Nisargadatta Maharaj
In woord en beeld
ISBN 978-90-77228-60-9
128 pag.
Gebonden
€ 24,95

Parsons, Tony
Niemand hier
ISBN 978-90-77228-11-1
200 pag.
€ 17,95

Ram Tzu
Wie zoekt zal niet vinden
ISBN 978-94-91411-09-0
116 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 18,50

Nisargadatta Maharaj
Dat wat ik ben
ISBN 978-94-9141-133-5
356 pag.
Gebonden
€ 24,95

Parsons, Tony
Niemand daar
ISBN 978-90-77228-19-7
212 pag.
€ 17,95

Rigter, Bob
Zen Tijd
ISBN 978-90-77228-56-2
134 pag.
Gebonden
€ 17,50

Norquist, Steven
De waarheid over verlichting
ISBN 978-90-77228-96-8
200 pag.
Gebonden
€ 22,50

Parsons, Tony
Alles en Niets
ISBN 978-90-77228-73-9
192 pag.
€ 18,50

Rossum, Jan van
Je bent niet wat je denkt
ISBN 978-90-77228-28-9
248 pag.
€ 18,95
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Schoonderwoerd, Simon
Een christen op satsang
ISBN 978-90-77228-94-4
168 pag.
€ 18,50

Smit, Paul
Verlichting voor luie mensen
ISBN 978-90-77228-89-0
96 pag.
10e druk
€ 5,95

Spira, Rupert
Wat rest is liefde
ISBN 978-94-91411-17-5
300 pag
Gebonden
€ 19,95

Sengtsan
Oorspronkelijke Geest
ISBN 978-90-77228-77-7
72 pag.
Gebonden
€ 9,95

Smit, Paul
Verlichting in de liefde
ISBN: 978-94-91411-23-6
184 pag.
gebonden
€ 18,95

Sterren, Paul van der
Verlichting in een lege
verpakking
ISBN 978-90-77228-97-5
144 pag.
Gebonden
€ 18,50

ShantiMayi
Ons hart weet alles
ISBN 978-90-77228-64-7
256 pag.
€ 21,50

Smit, Paul
uitZoomen
ISBN: 978-94-91411-24-3
408 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 24,50

Sterren, Paul van der
Over het brein, non-dualiteit
en vrije wil
ISBN 978-94-91411-11-3
136 pag.
Gebonden
€ 18,50

Shapiro, Isaac
Het gebeurt vanzelf
ISBN 978-90-77228-93-7
224 pag.
€ 19,95

Smit, Alexander
Geschenk van het Absolute
ISBN 978-94-91411-05-2
320 pagina’s.
Gebonden met cd
€ 29,95

Sterren, Paul van der
Gedachten over het
ondenkbare
ISBN 978-94-91411-44-1
108 pag.
Gebonden
€ 17,50

Smit, Paul
Alles over Niets
ISBN 978-94-91411-04-5
184 pag.
Gebonden met 2 dvd’s
3e druk
€ 29,95

Smit, Alexander
Kennendheid
ISBN 978-90-77228-04-3
176 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 19,95

Sylvester, Richard
Geen zelf, geen ander
ISBN 978-94-91411-06-9
184 pag.
Gebonden
€ 19,95

Smit, Paul
Non-dualiteit voor
managers
ISBN 978-90-77228-76-0
112 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 14,95

Spira, Rupert
De helderheid der dingen
ISBN 978-90-77228-79-1
400 pag.
Gebonden
€ 24,95

Tathagata, Florian
Zijn
ISBN 978-90-77228-43-2
128 pag.
€ 14,95
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Tollifson, Joan
Niets om je aan vast
te houden
ISBN 978-94-91411-07-6
248 pag.
Gebonden
€ 24,95

Wei Wu Wei
Onwerelds wijs
ISBN 978-90-77228-30-2
144 pag.
€ 15,95

Chayat, Sherry
en Tanahashi, Kaz
Cirkel – Het zen
penseelwerk van Kazuaki
Tanahashi
ISBN: 978-94-91411-22-9
105 pag.
Gebonden
€ 19,95

Tollifson, Joan
Ontwaken in het alledaagse
ISBN 978-90-77228-15-9
292 pag.
€ 18,95

Whenary, Roy
De structuur van zijn
ISBN 978-90-77228-12-8
128 pag.
€ 14,95

Heyboer, Anton
De filosofie van een
oorspronkelijke geest
ISBN 978-90-77228-34-0
180 pag.
Gebonden / 3e druk
Full colour
€ 29,95

Unmani Liza Hyde
Ik ben het leven zelf
ISBN 978-90-77228-72-2
160 pag.
€ 17,50

Zuijderhoudt, C.B.
Meester Eckhart versus
advaita
ISBN 978-90-77228-54-8
192 pag.
€ 19,95

Heyboer, Anton
The philosophy of
an original mind
ISBN 978-90-77228-42-5
192 pag.
Gebonden / full colour
€ 29,95

Vingerwijzingen
Artikelen uit tien jaar
InZicht
ISBN 978-90-77228-74-6
320 pag.
€ 17,95

Schreuder, Esther
CoBrA aan de gracht
ISBN 978-94-91411-13-7
216 pag.
Gebonden / full colour
€ 34,95

Waite, Dennis
Een introductie tot Advaita
ISBN 9789491411212
155 pag
Gebonden
€19,95

Schreuder, Esther
CoBrA on the canal
ISBN 978-94-91411-15-1
216 pag.
Gebonden / full colour
€ 34,95

Watts, Alan
Word wat je bent
ISBN 978-90-77228-23-4
172 pag.
€ 16,95

Stokvis, Willemijn
Cobra in vogelvlucht
ISBN 978-94-9141-131-1
128 pag.
€ 24,95
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Stokvis, Willemijn
Cobra A Brief History
ISBN 978-94-9141-132-8
128 pag.
€ 24,95

Harrison, Steven
Het gelukkige kind
ISBN 978-90-77228-20-3
192 pag.
€ 15,95

samsara Gezondheid

Tetteroo, Tosca
Alles over edelsteentherapie
ISBN 978-90-77228-82-1
300 pag.
Gebonden / 2e druk
Full colour
€ 24,95

Lammers van Toorenburg,
Wendy
Hoogbegaafd, nou én?
ISBN 978-90-77228-31-9
248 pag.
Gebonden / 7e druk
Full colour
€ 27,50

Lammers van Toorenburg,
Wendy
Werkboek Hoogbegaafd
ISBN 978-90-77228-53-1
108 pag.
5e druk
€ 8,50

Raaijmakers, Annette
Volledig vrij
ISBN 978-90-77228-90-6
200 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 19,95

Ybe Casteleyn
Sterker worden waar het
pijn doet
ISBN 978-94-91411-48-9
224 pag.
Gebonden
Prijs: € 24,95
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