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Aanbieding & Magazine - 15 jaar Samsara
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De waarheid is nergens lid van!

Uitgeverij Samsara werd in 2003 opgericht door Wim Zonjee en Wouter Schopman. 
Het was de eerste Nederlandse uitgeverij die zich volledig toelegde op het uitgeven van 
boeken over non-dualiteit. Toen Wim Zonjee in 2015 overleed, besloot Wouter Schopman 
de uitgeverij voort te zetten. Inmiddels heeft uitgeverij Samsara haar fonds verbreed en haar 
team uitgebreid, is Meinhard van de Reep de nieuwe uitgever en publiceert Samsara behalve 
boeken over non-dualiteit ook titels op het gebied van psychologie, kunst, filosofie en 
gezondheid.
Mijlpalen mogen gevierd worden! Daarom bieden wij boekhandel en lezer 5 sterke Samsara- 
titels aan voor een feestelijke prijs van 5 10,00 p. st.!

Tevens verschijnt voor de 
boek handel en uw klanten in 
oktober het Samsara Magazine 
– een gratis tijdschrift met 
achtergrondartikelen en 
een compleet overzicht,  
48 pagina’s vol inspiratie 
en verdieping.

SAMSARA,
al 15 jaar Tijdloze boeken!

books.comsamsara



SAMSARA,
al 15 jaar Tijdloze boeken!

Sam Harris
De vrije wil

isbn 978 94 9141 147 2

Rupert Spira
Wat rest is liefde

isbn 978 94 91411 17 5

Adyashanti
De weg van bevrijding

isbn 978 94 91411 10 6

Gangaji
Vrijheid in overgave
isbn 978 90 77228 27 2

Paul Smit 
Verlichting in de liefde

isbn 978 94 91411 23 6

feestelijke prijs

7 10,00
per stuk

Nu 5 sellers voor de feestelijke prijs van 

samsara books.com
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Judith Orloff, Leven met hooggevoeligheid
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Reeds eerder verschenen:

Emotionele vrijheid
isbn 978 94 9141 181 6

s a m s a r a
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Judith Orloff, waarvan Samsara dit voorjaar Emotionele Vrijheid 
uitbracht, heeft met dit boek een praktische gids boordevol tips 
geschreven voor iedereen die zijn of haar gevoeligheid en empathie 
wil ontwikkelen en onderkennen. 
Het is geschreven voor de hoogsensitieve persoonlijkheid (hsp), 
of de empaat, die de stress van anderen overneemt of voor degenen 
die met een open hart in het leven willen staan, zonder last te krijgen 
van ‘compassion fatique’. 

Leven met hooggevoeligheid begint met oefeningen die helpen te 
begrijpen wat deze specifieke gevoeligheden precies inhouden. 
Vervolgens biedt het waardevolle strategieën die helpen voorkomen 
dat je overweldigd raakt door emotie en je helpen je levensenergie 
weer op peil te brengen. 

Judith Orloff is zelf arts en empaat, en ziet hoe hooggevoelige mensen 
door de reguliere gezondheidszorg dikwijls verkeerd gediagnosticeerd 
worden als lijdend aan depressie, straatvrees, paniekaanvallen, 
fibromyalgie of chronische vermoeidheid. Dit boek biedt de lezer 
handvatten de regie zelf in handen te nemen en leert ook deze 
kwaliteit te benutten en op positieve wijze in te zetten in het eigen 
leven.

Verkoopargumenten
µ omgaan met hooggevoeligheid blijft een actueel onderwerp
µ praktische gids boordevol tips voor iedereen die zijn of haar gevoeligheid en 

empathie wil onderkennen
µ ter voorkoming van burn-out, oververmoeidheid en stress
µ ook zeer  geschikt voor therapeuten en coaches

Promotie
Ω grote onlinecampagne
Ω voorpublicaties in relevante tijdschriften

Judith Orloff
Leven met hooggevoeligheid

Tips voor de empathische persoonlijkheid

7 27,90

Ca. 360 pag./ pb

Formaat 15 x 23 cm

Oorspronkelijke titel  

Empath’s Survival Guide

Vertaald uit het Engels door 

Ananto Dirksen

isbn 978 94 9141 194 6

nur 728

Verschijnt oktober 2018
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p s y c h o l o g i es a m s a r a



Ken Wilber, Integrale wijsheid en de toekomst van de spiritualiteit
f i l o s o f i e / s p i r i t u a l i t e i ts a m s a r a



Hoe ziet de toekomst van religie en spiritualiteit eruit? Hoe kun je 
in een tijd van grote ontwikkelingen op het gebied van sociaal bewust-
zijn en van een ware revolutie in (neuro)wetenschap en technologie 
trouw blijven aan de kern van je traditie? Ook bezien vanuit het 
standpunt dat je tegelijkertijd die leringen wilt integreren in een 
nieuw raamwerk dat recht doet aan de voortschrijdende wetenschap? 

Integrale wijsheid en de toekomst van de spiritualiteit is een intrigerende 
en optimistische kijk op religie en spiritualiteit van een van de meest 
toonaangevende filosofen van onze tijd. Wilber onderzoekt niet alleen 
de wortels van de grote spirituele tradities, maar geeft ook aan hoe 
deze passen in deze tijd en hoe ze zich verder zullen ontwikkelen.

Ken Wilber geeft aan hoe tradities zich kunnen openstellen voor 
voortdurende ontwikkeling en verbreding, op weg naar een meer 
holistische spiritualiteit. Zijn inzichten, die hij in dit boek tevens 
praktisch toepast op de ontwikkeling van het boeddhisme, zijn 
relevant voor alle grote tradities en stromingen. 

Ken Wilber (1949) is een van de meest gelezen en meest vertaalde 
Amerikaanse denkers van onze tijd. Zijn theoretische werk vindt 
praktische toepassingen op uiteenlopende gebieden als duurzaam-
heid, psychotherapie, spiritualiteit, onderwijs, bedrijfskunde, genees-
kunde, politiek, sport en kunst.

Verkoopargumenten
µ de auteur is een van de meest gelezen en meest vertaalde Amerikaanse denkers 

van onze tijd
µ geeft een toekomstbeeld van religie van de toekomst
µ voor alle lezers op het gebied van filosofie, psychologie, religie en spiritualiteit, 

maatschappij en cultuur

Promotie
Ω advertenties in special intrest- en ketenbladen
Ω online promotiecampagne
Ω voorpublicaties in diverse bladen

Ken Wilber
Integrale wijsheid en de toekomst  

van de spiritualiteit

7 22,90

Ca. 208 pag./ gebonden

Formaat 12,5 x 20 cm

Oorspronkelijke titel 

Integral Buddhism and 

the Future of Spirituality

Vertaald uit het Engels door 

Egbert van Heijningen

isbn 978 94 9141 198 4

nur 728

Verschijnt november 2018
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f i l o s o f i e / s p i r i t u a l i t e i ts a m s a r a



Bhante Henepola Gunaratana, Mindfulness in alle eenvoud

f i l o s o f i e / m i n d f u l n e s ss a m s a r a



Mindfulness in alle eenvoud is volgens Jon Kabat-Zinn, de man die 
mindfulness in het Westen tot een begrip maakte, een onbetwist 
meesterwerk! Er werden wereldwijd dan ook meer dan een kwart 
miljoen exemplaren van verkocht. 

Mindfulness is een combinatie van een inzichtmeditatie en cognitieve 
psychotherapie. Het wordt met name toegepast in meditatie en gedrags-
therapie om depressies, angsten en burn-out te behandelen, maar het 
wordt ook op allerlei praktische disciplines toegepast zoals in het bedrijfs-
leven, de gezondheidszorg, het onderwijs enzovoort.

De lezer krijgt in Mindfulness in alle eenvoud niet alleen oefeningen 
en praktische tips om denkpatronen te herkennen en bewust onder 
controle te krijgen, maar wordt ook de weg gewezen naar de mogelijk-
heden om stilte en rust te ervaren die voorbij het denken gaan. 

Bhante Gunaratana laat de lezer aan de hand van de diverse meditatie-
stadia kennismaken met diepere lagen van concentratie en inzicht. 
Zij stimuleren een geestestoestand die wordt gekenmerkt door 
liefdevolle vriendelijkheid en innerlijke overgave.

Verkoopargumenten
µ meer dan een kwart miljoen exemplaren verkocht
µ een combinatie van een inzichtmeditatie en cognitieve psychotherapie
µ toegepast in meditatie en gedragstherapie om o.a. depressies, angsten en  

burn-out te behandelen

Bhante Henepola Gunaratana
Mindfulness in alle eenvoud

7 19,90

208 pag./ gebonden

Formaat 15 x 23 cm

Oorspronkelijke titel 

Beyond Mindfulness in 

Plain English

Vertaald uit het Engels door 

George Hulskramer

isbn 978 94 9141 196 0

nur 728

Verschijnt oktober 2018
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Lucy Auch, Liefde op zoek naar zichzelf

n o n - d u a l i t e i t s a m s a r a



Liefde op zoek naar zichzelf is samengesteld uit originele teksten 
van Wolter Keers. Het bijzondere is dat elke tekst, op zijn eigen 
wijze, verwijst naar de liefde. Of dit nu de brieven zijn die hij 
aan een kloosterzuster stuurde of zijn vrije interpretatie van 
de klassieke tekst van de Tao Teh King, liefde is de rode draad. 
Het is intrigerend te zien hoe dit boek, als een mozaïek, de 
kern van Wolter Keers’ leven en zijn inzichten zichtbaar maakt. 

Daarnaast bevat Liefde op zoek naar zichzelf een fascinerende 
beschrijving van Wolters spirituele zoektocht, die leidde langs 
de drie grootste spirituele leraren van de twintigste eeuw: 
Ramana Maharshi, Atmananda Krishna Menon en Nisargadatta 
Maharaj. Een pareltje binnen deze nooit eerder verschenen 
teksten en foto’s is Tao’s Tuin, een persoonlijke en vrije inter-
pretatie van de Tao Teh King, die evengoed Tao Teh Keers had 
mogen heten.

Wolter Keers (1923-1985) wordt gezien als de Nederlandse pionier van 
de advaita vedanta. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw, een tijd 
dat er in het Westen nog bijna niemand van Ramana Maharshi, Shri 
Nisargadatta of Krishna Menon had gehoord, reisde Wolter Keers al 
door India om deze mensen te bezoeken. Hij was ook degene die het 
beroemde boek van Nisargadatta: I Am That in het Nederlands ver  taalde 
(Zijn – Ik Ben). Later werd hij de inspirator van o.a. Alexander Smit en 
Jan van Delden. Je zou hem dus best kunnen typeren als de ‘nestor´ 
van de Nederlandse advaita.

Verkoopargumenten
µ nieuwe en inspirerende teksten van een gewaardeerd auteur binnen de 

traditie van non-dualiteit en yoga
µ Keers was een van de wegbereiders binnen het Nederlandse taalgebied  

van de non-duale traditie
µ de auteur heeft een eeuwenoude oosterse traditie in levendige westerse taal  

gegoten
 
Promotie
Ω Voorpublicatie in het tijdschrift Inzicht en in yoga tijdschriften

Lucy Auch
Liefde op zoek naar zichzelf

Wolter Keers over leven en liefde

7 29,90

272 pag./ gebonden 

met illustraties in kleur

Formaat 23 x 23 cm

isbn 978 94 9141 190 8

nur 728

Verschijnt half oktober 2018
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Rupert Spira, Bewust bewustzijn zijn

n o n - d u a l i t e i t 

Love is the discovery that others are not others; 
beauty is the discovery that objects are not objects. 

— Rupert Spira

s a m s a r a



In Bewust bewustzijn zijn krijgt de lezer concrete handvatten. Het 
boek reikt meditaties aan die voortkomen uit het non-duale inzicht 
dat de kern vormt van alle grote religies en spirituele tradities. Deze 
meditaties zijn ontstaan als introductie op de dialogen en gesprekken 
die de auteur houdt tijdens zijn bijeenkomsten en retraites. 

De auteur kwam tot het inzicht dat meditatie en gebed twee woorden 
zijn voor dezelfde activiteit. Tijdens meditatie of gebed kan de geest 
zichzelf oplossen in de kern van bewustzijn en wordt het persoonlijke 
overstegen. 

Bewust bewustzijn zijn geeft op basis van dat inzicht de essentie weer 
van wat meditatie en gebed inhouden en hoe dit zelf te gebruiken.

Verkoopargumenten
µ praktische handvatten om de essentie van ons bestaan te ervaren
µ het vierde  boek van deze auteur in het Nederlandse taalgebied
µ een enthousiaste groep die in Nederland zijn werk en gesprekken volgt

Promotie
Ω Boekpresentatie op 29 september tijdens bezoek auteur aan Nederland
Ω Interview in diverse special-interestbladen

Rupert Spira
Bewust bewustzijn zijn

De essentie van meditatie - 1

7 18,90

Ca. 128 pag./ gebonden

Formaat 12,5 x 20 cm

Oorspronkelijke titel  

Being Aware of Being Aware

Vertaald uit het Engels door 

Han van den Boogaard

isbn 978 94 9141 192 2

nur 728

Verschijnt eind september 2018
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n o n - d u a l i t e i ts a m s a r a



William Sears & Martha Sears, Attachment Parenting boek

Het boek bevat alle informatie die je nodig hebt om het 
belangrijkste doel als kersverse ouder te bereiken:

- je kind leren kennen
- een band tussen ouder en kind op te bouwen
- je kind zich goed laten voelen 
- zelf van het ouderschap te genieten. 

a l t e r n a t i e v e  g e z o n d h e i ds a m s a r a



Wereldwijd vertaald en in praktijk gebracht, nu voor het eerst ver schenen 
in het Nederlandse taalgebied! Het basisboek over hechting! 
Dit boek is een bron van inspiratie voor alle ouders en grootouders 
plus alle mensen die met kinderen werken.
Hechting is een tijdloos onderwerp, maar in deze tijd met duo-ouders, 
werkende partners en veel externe opvang van kinderen een actueel 
onderwerp!

De term Attachment Parenting is bedacht door de Amerikaanse 
kinder arts William Sears en betekent letterlijk ‘hechtend ouderschap’. 
Hiermee wordt gedoeld op het hechtingsproces tussen ouder en kind. 
Attachment Parenting  (ap) stelt dat een kind behoefte heeft aan 
vertrouwen, empathie en genegenheid en dat ouders moeten helpen 
bij de ontwikkeling van deze eigenschappen. 

Deze basishouding klinkt vanzelfsprekend, maar blijkt in veel relaties 
tussen ouders en kinderen in meer of mindere mate te ontbreken. 
In het huidige tijdsgewricht, waarin veel ouders beiden werken, 
kinderen vaak meer dan twee ouders hebben en kinderen meer dan 
ooit aan de zorg van anderen worden overgelaten, komt de vraag over 
hechting of het gebrek daaraan continu ter sprake bij ouders en in 
de media.

William Sears en Martha Sears, experts op het gebied van pediatrie, 
zijn toonaangevend in hun advies en informatie over zwangerschap, 
geboorte, opvoeding en voeding. 

Verkoopargumenten
µ het basisboek over hechting
µ wereldwijde everseller
µ blijvend actueel onderwerp binnen modern ouderschap

Promotie
Ω grote on-line campagne
Ω advertenties in special intrest bladen
Ω diverse voorpublicataies in special intrest bladen

William Sears & Martha Sears
Attachment Parenting boek 

Inspirerend voor ouders: het boek over hechting met je kind

7 22,90

208 pag./ pb

Formaat 20 x 24 cm

Oorspronkelijke titel 

The Attachment Parenting Book

Vertaald uit het Engels door 

Ellis Post Uiterweer  

& Anna Post Uiterweer

isbn 978 94 9141 195 3

nur 728

Verschijnt oktober 2018

17  Najaar 2018

a l t e r n a t i e v e  g e z o n d h e i ds a m s a r a



Jan Kersschot, Minder ego, meer vrede

n o n - d u a l i t e i ts a m s a r a



Vrede is het doorzien en loslaten van het persoonlijke met al zijn 
strevingen, wensen en verlangens. Dit loslaten brengt momenten 
van helderheid, van acceptatie van de eigen situatie, waarbij ideeën 
over verleden en toekomst, ik en de anderen, in een geheel ander 
perspectief komen te staan. 

Als je het persoonlijke kunt loslaten, ontstaat er ontspanning en vrede 
in jezelf en ook met de wereld om je heen. Kersschot poogt in dit boek 
middels dialogen deze afleidingen in ons hoofd te ontmaskeren en hij 
poogt de lezer de tijdloze, bewuste ruimte te laten ontdekken, die 
altijd aanwezig is. Ontwaken uit de droom die we ons leven noemen, 
is het continue thema in de dialogen die hij heeft met zijn bezoekers.

Jan Kersschot (1960) is een Belgische arts die inmiddels meerdere 
boeken over non-dualiteit schreef. In zijn lezingen, die bestaan uit 
dialogen, verwijst hij niet naar het tijdelijke en het persoonlijke van 
ons bestaan, maar naar het doorzien van onze persoonlijkheid. 
Als we het dagelijkse spel van het ego doorzien, ontstaat er ruimte 
voor vrede. 

Zijn boeken zijn nu beschikbaar in meer dan zeven talen. Minder ego, 

meer vrede is een compilatie van privégesprekken, interviews en 
groepsbijeenkomsten die hij recent gaf in België, Nederland, Spanje 
en Japan.

Verkoopargumenten
µ vrede op persoonlijk en mondiaal vlak is het thema van iedere dag!
µ westerse benadering en toon van een eeuwenoude traditie, de advaita vedanta

Promotie
Ω Boekpresentatie in Amsterdam
Ω Interview in diverse tijdschriften o.a. Inzicht
Ω Auteur geeft regelmatig lezingen in Nederland en Vlaanderen

Jan Kersschot
Minder ego, meer vrede

7 17,90

192 pag./ pb

Formaat 12,5 x 20 cm

isbn 978 94 9141 189 2

nur 728

Verschijnt oktober 2018

19  Najaar 2018

n o n - d u a l i t e i ts a m s a r a



Barbara Carrellas, Urban Tantra

s e k s u a l i t e i t / l i f e s t y l es a m s a r a



Seksuele en spirituele gelukzaligheid is ook te vinden in 
de gehaaste samenleving van vandaag! In Urban Tantra 
heeft seksuologe Barbara Carrellas de eeuwenoude 
tantra-beoefening vernieuwd voor de moderne, seksuele 
ontdekkingsreizigers die nieuwe grenzen willen ontdekken.

Met een spannende mix van erotische technieken en 
bezielde spirituele wijsheid bevat Urban Tantra een 
nieuwe kijk op de mogelijkheden en verantwoordelijk-
heden van tantra in de wereld van vandaag. Het biedt 
tevens de nieuwste informatie voor die mensen die in 
deze eigentijdse vorm van tantra een uitdaging zien 
hun relatie met de ander en zichzelf te verdiepen.

Met meer dan honderd eenvoudige technieken voor 
verlengde orgasmes en solo- en partnerseks, onthult 
Urban Tantra de heerlijke werelden van extase die voor 
iedereen beschikbaar zijn, ongeacht iemands geslacht, 
seksuele geaardheid of erotische smaak. 

Urban Tantra verruimt bestaande ideeën over genot en  
versterkt intimiteit en seksuele vervulling.

Verkoopargumenten
µ voor iedereen die zich bezighoudt met de ontwikkeling van yoga en beweging
µ tantra-cursussen blijven populair
µ eigentijdse vorm van intimiteit, geworteld in klassieke traditie

Promotie
Ω grote online campagne
Ω advertenties special intrestbladen
Ω benadering tantrascholen en cursussen

Barbara Carrellas
Urban Tantra

heilige sexualiteit voor de 21e eeuw

7 34,90

Ca.  360 pag. /pb

Formaat 23 x 26 cm

Oorspronkelijke titel  

Urban Tantra

Vertaald uit het Engels door 

Michel Meulpolder

isbn 978 94 92995 00 1

nur 865

Verschijnt december 2018

21  Najaar 2018

s e k s u a l i t e i t / l i f e s t y l es a m s a r a



Lama Yeshe, Wat te doen als de chocola op is?

f i l o s o f i es a m s a r a



Dit scherpzinnige boekje geeft de lezer een helder antwoord op de 
vraag hoe we gelukkig kunnen zijn, zelfs als alle ‘chocola’ op is. De 
auteur put hierbij uit de boeddhistische wijsheid-traditie en laat ons 
op vrolijke en heldere wijze ontdekken dat geluk beschikbaar is en 
altijd zal zijn, als we ons zouden losmaken van onze begeertes en 
verlangens.

Dit boekje is niet alleen bijzonder geestig; het zit boordevol wijsheid 
en krachtige lessen. Lama Yeshe is in staat de tijdloze wijsheid op een 
speelse wijze en met ontroerende compassie te verwoorden.

Dit boekje, dat tegelijkertijd lichtvoetig en diepgravend is, bevat de 
wijsheid die perfect aansluit bij de mens die tevreden is met wat het 
leven biedt en leert hem met wijsheid te reageren op hetgeen hem of 
haar overkomt.

Een boekje dat je eenieder zou willen schenken!

Verkoopargumenten
µ een ideaal geschenkboekje vol wijsheid en humor
µ iedereen is wel ergens verslaafd aan
µ biedt herkenning aan het mechanisme van verslaving 

Lama Yeshe
Wat te doen als de chocola op is?

Over seks, chocola en andere verlangens

7 14,90

208 pag./ pb

Oorspronkelijke titel  

 When the chocolate runs out

Vertaald uit het Engels door 

Justus Kramer Schippers & 

Mieke Berger

Formaat 12,5 x 20 cm

isbn 978 94 9141 197 7

nur 728

Verschijnt oktober 2018

23  Najaar 2018

f i l o s o f i es a m s a r a



John Stirk, De diepere betekenis van yoga

a l t e r n a t i e v e  g e z o n d h e i ds a m s a r a



De diepere betekenis van yoga is het resultaat van veertig jaar 
persoonlijk onderzoek naar de samenhang van lichaam en 
geest. Het werkboek, vol met aanwijzingen en oefeningen, 
geeft een helder en uniek inzicht in hoe het lichaam van 
binnenuit werkt en hoe de fysieke ontwikkeling ondersteund 
kan worden. 

Het boek geeft daarbij een oorspronkelijke en zeer gede-
tailleerde biomechanische benadering van het menselijk 
organisme. Die innerlijke samenhang en het begrijpen 
daarvan is de essentie van yoga. Alleen als die samenhang, 
het oorspronkelijke lichaam dus, wordt begrepen, ben je 
in staat de juiste oefeningen voor jouw lichaam te doen.

Het is een waardevolle gids voor leraren en leerlingen op 
het gebied van yoga en voor iedereen die in de innerlijke en 
uiterlijke werking van het lichaam geïnteresseerd is. Het 
boek leert stap voor stap een dieper gevoel van het lichaam 
te ontwikkelen, om dan zelf de werkzaamheid van wervels 
en spieren te ervaren, zodat de beoefening zichzelf trans-
formeert in een ervaring die uitstijgt boven yoga als  
methode.

Verkoopargumenten
µ voor iedereen die zich bezighoudt met de kern en ontwikkeling van yoga 

en bewegingswetenschappen
µ door de uitgebreide oefeningen tevens een praktisch werkboek

Promotie
Ω Interview in het blad Yoga International
Ω Bezoek en workshop auteur in het najaar van 2018
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Sadhguru, Yoga als pad naar geluk

a l t e r n a t i e v e  g e z o n d h e i ds a m s a r a



Yoga als pad naar geluk biedt wijsheid, inzicht en praktische oefenin-
gen aan en de kans om een leven van vreugde te bereiken. Hij geeft 
de lezer daarmee een concreet en toepasbaar programma voor 
persoonlijke transformatie, met originele, nieuwe methoden, ook wel 
de Inner Engineering genoemd, gebaseerd op de diverse yoga- en 
wijsheid-tradities. 

Sadhguru’s vermogen tot vreugde, zijn geestdrift voor het leven, en de 
diepte en breedte van zijn nieuwsgierigheid en kennis inspireren 
inmiddels wereldwijd duizenden mensen. Zijn boek is vol momenten 
van verwondering, ontzag en intellectuele uitdaging en absoluut 
aansprekend voor een brede doelgroep. Niet voor niets een New York 

Times Bestseller!

Sadhguru is in alle opzichten een opmerkelijke man. Voor talloze 
mensen is hij niet alleen een heldere spirituele gids. Hij is zowel een 
pragmatische maatschappelijk activist als een hartstochtelijke actie-
voerder voor de rechten van de mens, voor universele ontwikkeling en 
voor wereldvrede en welzijn. 

Sadghuru Jaggi Vasudev is een yogi, een mysticus en stichter van 
Isha, een vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met grootschali-
ge humanitaire projecten en milieuprojecten. Hij heeft voordrachten 
gehouden voor het Wereld Economisch Forum, de Verenigde Naties, 
Stanford University, MIT, Harvard University, Wharton en vele andere 
instituties.

Verkoopargumenten
µ New York Times Bestseller, dus geschikt voor een brede doelgroep
µ hij geeft de zoeker naar zingeving bruikbare tools in handen
µ yogaoefeningen als richtingwijzer naar rust en evenwicht in het bestaan

Promotie
Ω Grote onlinecampagne
Ω Advertenties in special-interestbladen

Sadhguru
Yoga als pad naar geluk

Praktische wijsheid voor de weg naar binnen

7 26,90

Ca. 320 pag./ pb

Formaat 15 x 23 cm

Oorspronkelijke titel 

Inner Engineering

Vertaald uit het Engels door 

Prema van Harte

isbn 978 94 9141 191 5

nur 728

Verschijnt 22 oktober 2018

27  Najaar 2018

a l t e r n a t i e v e  g e z o n d h e i ds a m s a r a



Tony Parsons, Het open geheim

n o n - d u a l i t e i ts a m s a r a



Het open geheim is het eerste boek van Tony Parsons, reeds verschenen 
in 1995, dus al bijna 25 jaar in druk, maar nog altijd voor velen een 
eyeopener! Nu in een nieuwe, fraaie uitgave onder de noemer: 
Tijdloze wijsheid in een notendop!

Parsons vertelt in dit pareltje over wat later de belangrijkste gebeur-
tenis in zijn leven bleek te zijn, een wandeling in een park waarin hij, 
als individu, ophield te bestaan. Er kwam een stilte en aanwezigheid 
over alles en iedereen en de persoon Tony Parsons was verdwenen. 
Dit alles gebeurde in een fractie van een seconde die eeuwig scheen 
te duren. Naar aanleiding van deze gebeurtenis is de auteur gaan 
spreken en duizenden mensen komen tegenwoordig naar zijn 
bijeenkomsten en retreats. 

De auteur is tweemaal per jaar in Nederland en van zijn hand 
verschenen bij Samsara inmiddels zes boeken.

Verkoopargumenten
µ een tijdloze seller in nieuwe uitvoering
µ gebonden in pocketformaat, met leuke prijs
µ voor een breed publiek, dat geïnteresseerd is in spiritualiteit 

Promotie
Ω actie met het tijdschrift Inzicht
Ω auteursbezoek Nederland
Ω online campagne
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Nico Koster, Amsterdam en zijn kunstenaars

Drove from Paris to the Amsterdam Hilton 
Talking in our beds for a week 
The newspapers said, 
say what’re you doing in bed 
I said we’re only trying to get us some peace… 
 

– The Ballad of John & Yoko



Dit iconische beeld van Yoko Ono en John Lennon 
is natuurlijk een jaren-zestig-beeld, maar nog altijd 
even krachtig en tot de verbeelding sprekend. Nog 
steeds is er oorlog en gruwel, maar ook een constante 
roep om verzoening en vrede. Dit is het krachtenspel 
waar wij als mens dagelijks tussen staan en iedere 
keer weer op zoek gaan naar oplossingen.
Maar dit ene beeld in het Hilton in Amsterdam verbindt 
ook de verschillende facetten van het nieuwe boek 
met werk van fotograaf Nico Koster. Deze verzame-
ling beelden geeft niet alleen een prachtig beeld van 
Amsterdam in al zijn facetten over de afgelopen 
vijftig jaar, maar geeft ook ruimte aan een bonte 
verzameling kunstenaars die deze stad als podium 
hebben verkozen. Veel van deze kunstenaars zijn ook 
nu nog bekend als de kern van de Cobra beweging. 
Nico Koster was nieuwsfotograaf, maar behoorde 
tevens tot de intimi van kunstenaars als o.a. Karel 
Appel, Willem de Kooning, Alechinsky, Constant, 
Corneille en Eugene Brands. 

Dit fotoboek geeft een fraai overzicht van vijftig jaar fotografie van de 
hand van Nico Koster, maar ook een intrigerend beeld van een stad in 
beweging en van de kunstenaars die die tijd kleur hebben gegeven en 
nog immer van betekenis zijn.

Nico Koster (1940) volgde een opleiding aan de grafische school en 
leerde fotograferen tijdens zijn militaire diensttijd. In 1963 ging hij 
werken bij De Telegraaf. Koster maakte onder andere reportages over 
sport, society, mode en begon in de jaren tachtig zijn eigen Galerie 
Moderne in de Amsterdamse Nieuwe Spiegelstraat.

Verkoopargumenten
µ beelden die na vijftig jaar hun kracht nog niet verloren hebben
µ een tijdsbeeld van een stad, van een kunststroming en een veelzijdig fotograaf
µ een eerbetoon aan vijftig jaar fotografie van Nico Koster 
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