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Beste boekhandelaar, beste lezer,

Komend najaar presenteert uitgeverij Samsara haar eerste titel in de fondslijnen 
samsara Psychologie en samsara Filosofie. Daarnaast wordt een van haar meest 
succesvolle auteurs, jed mckenna, gepubliceerd in een nieuw vormgegeven 
midprice editie. Verder kunt u van ons verwachten wat u gewend bent: kwaliteits-
uitgaven op het gebied van Non-Dualiteit. 

De Vlaamse ybe casteleyn gaf haar mooi vormgegeven boek Sterker worden waar 
het pijn doet. Voel- en doeboek over trauma succesvol in eigen beheer uit. Samsara 
biedt het nu de Nederlandse boekhandels aan. Een boek dat u niet mag missen.

In Over vrijheid gesproken is tony parsons helder en radicaal als altijd. Samsara is 
na vijf publicaties van Parsons nog altijd trots deze compromisloze auteur uit te 
mogen geven.

In het kleine maar fijne De illusie voorbij van de meditatieleraar darryl bailey 
wordt de fantasie van de zoeker nietsontziend ontmanteld – het leven is nooit 
één ogenblik hetzelfde.

Naar aanleiding van een herdruk van de nog altijd mysterieuze maar populaire 
jed mckenna presenteert Samsara Spirituele verlichting? Vergeet het maar! (deel I 
van de Trilogie) in een nieuw jasje. Wij hopen een breder publiek te interesseren 
voor dit fabuleuze boek, voor een zeer vriendelijke prijs. 

Het glasheldere Leven als gewaarzijn van de Amerikaanse greg goode biedt behalve 
krachtige verwijzingen naar de waarheid ook praktische oefeningen die je helpen 
deze waarheid over jezelf te herontdekken.

In het derde boek van paul van der sterren getiteld Gedachten over het ondenkbare 
haalt deze voormalig grootmeester met humor alle concepten, ideeën en 
gedachten over non-dualiteit onderuit. 

Tot slot de publicatie van de Amerikaanse filosoof sam harris. Met De vrije wil 
schreef hij een ‘briljant, geestig en diepgravend’ boek, aldus Oliver Sacks.

Wij wensen u veel leesplezier.

Wouter Schopman
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Nieuwe titelsamsara Psychologie

ISBN: 978-94-91411-48-9
NUR: 777
Prijs: €24,95
Formaat: 145 x 205 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: 224 pagina’s
Verschijnt: september 2016
Auteursfoto © Leen Lagrou

Ybe Casteleyn
Sterker worden waar het 
pijn doet

Een uniek en actueel boek rond een 
delicaat thema 

Wat is trauma? Uit welke mechanismen bestaat het? 
Welke impact heeft het op ons lichaam en op ons brein? 
Kan trauma je doen groeien als mens? Ja. Je kunt 
sterker worden waar het pijn doet. 

Sterker worden waar het pijn doet is een voelboek 
omdat het je laat meevoelen met de personages en 
je aanmoedigt om ook jouw eigen pijn én eigen  
(veer)kracht te voelen. 
Het is ook een doeboek, want naast verhalen reikt het 
boek je oefeningen aan om jouw eigen en andermans 
pijn beter te leren begrijpen. 

De theoretische duiding bij elk verhaal helpt om je 
eigen pijn te begrijpen en je veerkracht te versterken. 
Het eerste deel van het boek focust op de impact 
van trauma. In deel twee komen de mechanismen van 
trauma aan bod. Deel drie ‘Genezen van trauma’ is 
helemaal aan de lezer gewijd: hoe herken je trauma bij 
jezelf en wat kun je eraan doen? 

De Vlaamse integratief psychotherapeut Ybe Casteleyn 
is gespecialiseerd in trauma – diep psychisch lijden. 
Ybe werkt met asielzoekers, slachtoffers van misdrijven, 
volwassenen die als kind mishandeld of verwaarloosd 
werden en mensen die zich getraumatiseerd voelen 
zonder dat daar een specifieke oorzaak voor lijkt te zijn. 

• Eerste titel in Samsara Psychologie fonds
• Publicatie n.a.v. succesvolle uitgave in eigen beheer 
• Geschikt voor therapeuten, studenten Psychologie en  

iedereen met een trauma
• Uniek qua inhoud: theoretisch, praktisch, en voorzien van gedichten  

en songteksten 
• Prachtige, geïllustreerde uitgave in kleur

‘Een must read voor iedereen die met psychische pijn  
te kampen heeft en voor elke therapeut in spe.’

— Philippe Vrancken, directeur AIHP  
(Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie  

en Psychotherapie)
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Eerder verschenen bij samsara

Tony Parsons
Over vrijheid gesproken

Over vrijheid gesproken is Tony’s zesde boek. Als altijd 
spreekt hij even helder, radicaal en compromisloos over 
het Open Geheim. In wezen is zijn boodschap dezelfde 
gebleven, maar zijn taalgebruik lijkt nog ‘schoner’ 
geworden en de communicatie dieper en directer. 

Zijn boodschap, zegt hij zelf, komt niet voort uit 
een persoonlijke ervaring, kennis of zelfbewustzijn. 
Er steekt geen bedoeling achter en wil niet in een 
behoefte voorzien. Tony: ‘De open communicatie 
onthult steeds weer de mythe van het zoeken en de 
vergeefse pogingen om dat wat we niet kunnen kennen 
te beschrijven. De behoeften van de zoeker worden 
steeds weer uitgehongerd, omdat het antwoord niet het 
antwoord of de hulp is die wordt verlangd.’

Tony Parsons geeft in heel 
Europa lezingen en weekenden 
over advaita vedanta en non- 
dualiteit. Voortdurend wijst 
hij  op de non-dualistische, 
onpersoonlijke aard van de 
werkelijkheid. Het idee dat 
er zoiets als een pad naar 
verlichting bestaat, is volgens hem een misvatting. 
Tony Parsons woont met zijn vrouw in het zuidwesten 
van Engeland. 

‘Er is een hoger en een lager zelf. Het hogere zelf wil zuiver en perfect zijn  
en het lagere zelf wil in bed blijven liggen en gin drinken. Beide zijn constructies en 
ingebeeld. Ieder proces en iedere leer spreekt tot het hogere zelf en zegt: je kunt stil, gewaar, 
onthecht en zuiver worden. Allemaal pogingen om iets te krijgen. Maar er valt niets te 
verkrijgen, omdat het al “is”.  
Al die tijd dat je zoekend rondrende, was het er al.’

Oorspronkelijke titel: 
This Freedom 
Vertaling: Prema van Harte
ISBN: 978-94-91411-43-4
NUR: 728
Prijs: € 18,95
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 164 pagina’s
Verschijnt: september 2016
Ook verkrijgbaar als E-book
Auteursfoto: © Rita Newman
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Darryl Bailey
De illusie voorbij
De ontmanteling van een fantasie

Darryl Bailey staat los van iedere traditie. In zeer 
eenvoudige en heldere taal nodigt hij ons uit tot een 
nietsontziend onderzoek naar de werkelijkheid van 
onszelf en het bestaan.
Hij verwijst uitsluitend naar onze rechtstreekse 
ervaring van ieder moment. Zo laat hij zien dat het 
leven niets anders is dan een wonderlijk, onbegrijpelijk
verschijnsel dat altijd in beweging is en dus nooit ook 
maar één ogenblik hetzelfde. Ook beschrijft hij hoe we 
ons toch voortdurend laten leiden door fantasieën over 
het leven en onszelf die nergens stroken met de werke-
lijkheid van onze directe ervaring. 

Op elegante, maar niet mis te verstane wijze 
ondermijnt Darryl Bailey in deze verzameling dialogen 
en poëtische teksten iedere fantasie die we koesteren 
omtrent vrije wil en een onafhankelijke persoonlijk-
heid. Hij wijst ons op de volheid van het leven in al zijn 
manifestaties en de leegheid van iedere fantasie over 
een gefragmenteerd leven als individu.

‘Alles wat we nu zijn, alles wat we nu doen,  
is een onverklaarbare beweging die zichzelf tot stand brengt. 
Er kan niets aan worden toegevoegd, en er kan niets 
uit worden weggehaald.’

Darryl Bailey onderzocht verschillende benaderingen 
van gewaarzijn en concentratie, en schoolde zich in 
mindfulness en als boeddhistisch meditatieleraar. 
Hij geeft onderricht over de ondeelbaarheid van het 
bestaan en woont in Canada.

Oorspronkelijke titel: 
Dismantling The Fantasy
Vertaling: Han van den 
Boogaard 
ISBN: 978-94-91411-45-8
NUR: 728
Prijs: € 18,95
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 132 pagina’s
Verschijnt: oktober 2016
Ook verkrijgbaar als E-book

‘De illusie voorbij is een juweel van een boekje. 
Helder en direct wijst Darryl naar het hart van non-dualiteit.’ 

— Amazon.com
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samsara Non-DualiteitMidprice

Oorspronkelijke titel:
Spiritual Enlightenment? 
The Damnest Thing
Vertaling: Maggy Whishaupt
ISBN: 978-94-91411-49-6
NUR: 728
Prijs: € 15
Formaat: 150 x 300 mm
Uitvoering: paperback
Omvang: 380 pagina’s
Verschijnt: oktober 2016
Ook verkrijgbaar als E-book

Jed McKenna
Spirituele Verlichting?
Vergeet het maar!

Restyling boeken van succesvolle auteur

Geen auteur schrijft zo toegankelijk, meeslepend en 
vol zelfspot over spiritualiteit als Jed McKenna, van wie 
Samsara al bijna 10.000 boeken verkocht. Reden om 
zijn Trilogie en de Notities in een nieuwe vormgeving te 
presenteren. De publicatie gaat gepaard met een 
marketingplan om de titel bij een breder publiek onder 
de aandacht te brengen.

In Spirituele verlichting? Vergeet het maar! neemt 
McKenna de lezer mee naar een landgoed in Iowa, 
waar in een gigantisch huis de ‘verlichte jongen’ 
Jed McKenna allerlei mensen over de vloer krijgt die op 
zoek zijn naar verlichting. Hij laat ons met veel humor 
kennismaken met het reilen en zeilen van een 
spirituele leefgemeenschap. 

Nog steeds weet niemand wie Jed McKenna is. Hij is de 
bekendste onbekende auteur in het spirituele genre.  
Zijn trilogie over ontwaken leest als een roman en 
heeft vanwege de controversiële inhoud heel wat stof 
doen opwaaien.

• Uniek in het spirituele genre: leest als meeslepende roman  
met literaire kwaliteiten

• Voor de lezers van o.a. Happinez, Flow en Yoga Magazine
• 10.000 exemplaren verkocht van de Trilogie + Notities
• Nieuwe omslagen
• PR/social media campagne

Eerder verschenen bij samsara

‘Er zijn maar weinig boeken  
die zo duidelijk over de waarheid vertellen.’ 

— Lezersreactie bol.com

‘Een prachtig geschreven boek.’  
— Lezersreactie bol.com
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samsara Non-Dualiteit Nieuwe titel

Greg Goode
Leven als gewaarzijn

Besef je dat je op dit moment gewaarzijn bent? 
Misschien is ‘alles is gewaarzijn’ tegenwoordig haast 
een cliché. Maar wat als je deze uitspraak nu eens voor 
waar aanneemt? Dan zul je eenvoudigweg ontdekken 
dat je ervaring deze ‘houding’ bevestigt. 
Dit is in het kort de boodschap van Greg Goode, 
die zijn inspiratie haalt uit het Directe Pad-onderricht 
van Sri Atmananda. Dit boek biedt tevens krachtige 
verwijzingen en praktische oefeningen die je helpen 
deze waarheid over jezelf te herontdekken en te 
bestendigen. 

Greg Goode studeerde 
psychologie aan de California 
State University en filosofie aan 
de Universiteit van Keulen. 
Sinds 1996 is hij gediplomeerd 
filosofisch raadsman. Greg 
heeft diepgaand onderzoek 
gedaan naar het non-dualiteit. 
Naast de westerse filosofie 
bestudeerde hij de advaita 
vedanta en het mahayana 

boeddhisme. Greg heeft een eigen filosofie-
praktijk in New York. Hier geeft hij ook satsangs. Oorspronkelijke titel:

Standing as Awareness
Vertaling: Johan Vellinga
ISBN: 978-94-91411-46-5
NUR: 728
Prijs: € 21,50
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 148 pagina’s
Verschijnt: oktober 2016
Ook verkrijgbaar als E-book
Auteursfoto: © Robert M. Ford

‘Greg laat iedere overtuiging oplossen.
Zijn radicale aanpak toont je de non-dualistische aard  
van de wereld, je lichaam en geest als één gewaarzijn.  

Greg is glashelder.’
— Chris Hebard, StillnessSpeaks.com 

‘Wat Greg aanreikt is als een heldere,  
zonovergoten bergbeek. De diepgang schittert in al zijn eenvoud.  

Leven als gewaarzijn is zo compact dat je het kunt blijven lezen tot je  
je de woorden volledig eigen hebt gemaakt en gewaarzijn je directe 

ervaring wordt.’
— Dennis Waite, auteur van Een introductie tot Advaita en  

beheerder van de website Advaita Vision

‘Als je verlichting zoekt, kun je niet anders dan dankbaar zijn  
voor het Directe Pad-onderricht dat hier wordt uitgestippeld.’

— Jerry Katz, schrijver van het boek Non-Dualiteit en  
beheerder van de website Nonduality.com 
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Nieuwe titel samsara Non-Dualiteit

ISBN: 978-94-91411-44-1
NUR: 728
Prijs: € 17,50
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 100 pagina’s
Verschijnt: november 2016 
Ook verkrijgbaar als E-book
Auteursfoto: © Hanneke van Parreren

Eerder verschenen bij samsara

Paul van der Sterren
Gedachten over het 
ondenkbare

De mens is een verhaal en dat verhaal heet Bewustzijn. 
Maar omdat ‘het verhaal Bewustzijn’ zo diep gaat, zo 
zeer raakt aan de grenzen van de denkwereld van de 
mens en zelfs het verlangen kan wekken om over die 
grenzen heen te gaan, is het volgens Paul van der 
Sterren een verhaal met veel betekenis. 

Het is ook een fascinerend verhaal dat in talloze 
culturen zeer verschillende invullingen heeft gekregen. 
Met name het christelijke verhaal spreekt Paul van der 
Sterren aan. In Gedachten over het ondenkbare legt hij 
dit verhaal naast de woorden van onder meer 
Nietzsche, Schopenhauer, de Tao Te Ching en Tony 
Parsons en laat zo zien dat de ‘ultieme waarheid’ niet 
bestaat. Niemand heeft namelijk de waarheid in pacht.

Met de logica en helderheid – en humor – die je van 
een voormalig schaakgrootmeester kunt verwachten, 
haalt Paul van der Sterren in Gedachten over het 
ondenkbare alle concepten, ideeën en gedachten 
– inclusief die van hemzelf – over non-dualiteit en 
dualiteit onderuit. Wat overblijft is Bewustzijn. Wat 
Bewustzijn ‘ons’ ook voor beeldenen ervaringen 
voortovert, dit is het. En ook dat is weer een verhaal.

Na een carrière als beroepsschaker maakte  
Paul van der Sterren (1956, Venlo) kennis met de advaita 
vedanta, waarbij met name Tony Parsons betekenisvol 
voor hem was. Van der Sterren geeft lezingen, trainingen 
en commentaar bij schaaktoernooien. Van zijn hand 
verschenen diverse boeken over schaken; 
uitgeverij Samsara publiceerde van hem eerder  
Over het brein, non-dualiteit en vrije wil en Verlichting in 
een lege verpakking.

‘Het is een misverstand te denken dat non-dualiteit moeilijk te begrijpen zou zijn. 
Het is onmogelijk te begrijpen. Maar tegelijkertijd: het is zo onvoorstelbaar 
eenvoudig. Letterlijk onvoorstelbaar, want mijn verstand kan zich er geen 
voorstelling van maken. Het verstand kan alleen ingewikkelde dingen aan, 
dualiteit dus. Het eenvoudigste van het eenvoudigste ligt buiten zijn bereik. 
Buiten mijn bereik. Ik kan het niet begrijpen. En dus ben ik vrij.’
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samsara Filosofie Nieuwe titel

Oorspronkelijke titel: 
Free Will
Vertaling: Jan Koehoorn
ISBN: 978-94-91411-47-2
NUR: 730
Prijs: € 14,95
Formaat: 175 x 105 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 112 pagina’s
Verschijnt: september 2016
Ook verkrijgbaar als E-book
Auteursfoto: © Jennifer Roper

Sam Harris
De vrije wil

In dit inzichtelijke, persoonlijke en provocerende boek 
toont Sam Harris aan de hand van de neurowetenschap, 
psychologie en ervaringen uit zijn eigen leven dat het 
hebben van een vrije wil een illusie is. Zo toont weten-
schappelijk onderzoek hersenactiviteit aan 300 
miliseconde voordat een persoon ‘besluit’ zich te 
bewegen. En werd bewezen dat sommige bewuste 
beslissingen al 10 seconden eerder het bewustzijn 
binnenkomen. Maar het geloof in vrije wil raakt aan 
bijna alles wat wij mensen juist en waardevol vinden. 
Hoe kun je nadenken over rechtspraak, politiek, 
overheid, religie, relaties, moraal en ook over gevoelens 
van spijt of prestatie, als je er niet eerst vanuit gaat dat 
iedereen zelf de bron is van z’n gedachten en acties?

Zoals alle boeken van Sam Harris zal ook De vrije wil de 
lezer niet alleen verontrusten, maar ook aanzetten tot 
diep nadenken. Lees het, de keuze is niet aan jou.

Sam Harris (1967) is een 
Amerikaanse filosoof.  
Hij werd bekend met Van God Los 
(Arbeiderspers) en publiceerde 
verder o.a. Het huidige moment: 
spiritualiteit zonder religie (Uitgeverij Nieuwezijds) 
en Waarom je nóóit moet liegen (Atlas|Contact).
De vrije wil is de eerste titel in de fondslijn Filosofie 
van Samsara.

• Algemene filosofie voor een breed publiek
• Van de auteur van Van God Los, Het huidige moment en Waarom je nóóit 

moet liegen 
• Gebonden uitgave voor scherpe prijs van € 14,95 

Over De vrije wil:
‘Briljant en geestig, maar daardoor niet minder scherp en diepgravend.  
In De vrije wil laat Sam Harris zien dat hij met 13.000 woorden meer  

kan zeggen dan anderen met 100.000.’
— Oliver Sacks

Over Het huidige moment:
 ‘Een eloquent pleidooi [...] Harris’ nieuwe werk is prettig positief van toon  

en opent een atheïstische weg voor spiritualiteit.’ 
— Stine Jensen in de Volkskrant **** 
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Herdruk samsara Non-Dualiteit / Psychologie

Ramana Maharshi 
In woord en beeld
(3e druk)

Er zijn maar weinig leraren en wijzen uit spirituele tradities 
die zo bekend, geliefd en gerespecteerd zijn als de in 
Zuid-India geboren Sri Ramana Maharshi (1879-1950).
Ken Wilber noemde hem ‘de grootste wijze van de twintigste 
eeuw’, en ook de Dalai Lama, Carl Gustav Jung, Mahatma 
Gandhi en nog vele anderen hebben erkend hoe bijzonder 
Ramana was en hoe effectief zijn methode van ‘zelfonder-
zoek’ is. 

Ramana Maharshi in woord en beeld bevat treffende en 
diepzinnige aforismen die de essentie van zijn leer bevatten. 
Deze uitspraken en de unieke foto’s van Ramana en zijn 
omgeving, kunnen ons helpen om de diepe, meditatieve stilte 
van onze ware aard te ervaren.

‘Ramana Maharshi’s spirituele wijsheid  
is een leidraad voor miljoenen mensen.’

— De Dalai Lama

Wendy Lammers van Toorenburg
Hoogbegaafd, nou én?
Werkboek
(5e druk)

Hand in hand met het succesvolle boek Hoogbegaafd, nou én?, 
waarvan Samsara al meer dan 15.000 exemplaren verkocht, 
gaat het bijbehorende werkboek, dat nu z’n vijfde druk 
beleeft. 
Het werkboek is behalve voor privégebruik, ook geschikt om 
in bijvoorbeeld Plusgroepen, Verrijkingsklassen of andere 
groepjes hoogbegaafde kinderen te gebruiken. 

Wendy Lammers van Toorenburg richt zich met haar twee 
boeken over hoogbegaafdheid nadrukkelijk tot de hoog-
begaafde kinderen zelf. Alle literatuur over hoogbegaafdheid 
is geschreven over hen, niet voor hen. Als ervaren adviseur en 
therapeut van hoogbegaafde kinderen vertelt Wendy 
(praktisch én theoretisch) hoe hoogbegaafde kinderen de 
wereld om zich heen kunnen ervaren. Zij spreekt de kinderen 
persoonlijk aan en gebruikt hiervoor de taal van het hoog-
begaafde kind zelf.

ISBN: 978-90-77228-53-1
NUR: 847
Prijs: € 8,50
Uitvoering: paperback

Formaat: 218 x 217 mm
Omvang: 108 pagina’s 
Is verschenen

Oorspronkelijke titel: 
The Essential Teachings 
Of Ramana Maharshi,  
A Visual Journey
Vertaling: Maggy Whishaupt
ISBN: 978-90-77228-63-0
NUR: 728

Prijs: € 24,95
Formaat: 228 x 207 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: 128 pagina’s
Is verschenen
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samsara Non-Dualiteit Fondslijst

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bongers, Sally
Alledaagse verlichting
ISBN 978-90-77228-46-3
152 pag.
€ 18,95

Boogaard, Han van den,
Wei Wu Wei
Leven zonder tranen
ISBN 978-90-77228-99-9
188 pag.
€ 18,95
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Boogaard, Han van den
Dat wat Is – gesprekken 
over het onveranderlijke
ISBN 978-90-77228-98-2
344 pag.
Gebonden
€ 24,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Glassman, Bernie
Oneindige cirkel
ISBN 978-90-77228-37-1
232 pag.
€ 18,95

Greven, John
Eén
ISBN 978-90-77228-52-4
108 pag.
€ 14,95
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Hamill, Sam / Lao Tse
Tao Te Tsjing
ISBN 978-90-77228-40-1
152 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 19,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Klein, Jean
Ik Ben
ISBN 978-94-91411-19-9
216 pag.
Gebonden
€ 22,50

Koehoorn, Jan
Zelfonderzoek – volgens de 
traditie van de Advaita 
Vedanta
ISBN 978-90-77228-95-1
248 pag.
Gebonden
€ 21,50

Krishnamurti, U.G.
De denkbeeldige geest
ISBN 978-90-77228-24-1
204 pag.
€ 16,95
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Krishnamurti, U.G.
De moed om te zijn  
wie je bent
ISBN 978-94-9141-136-6
152 pag.
€ 21,50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mello, Anthony de
Bewustzijn
ISBN 978-90-77228-16-6
252 pag.
Gebonden / 4e druk
€ 21,95

Mello, Anthony de
De weg van stilte
ISBN 978-90-77228-32-6
204 pag.
€ 18,50

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

Morinaga, Soko
Van leerling tot meester
ISBN 978-90-77228-38-8
210 pag.
€ 18,95
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Nisargadatta Maharaj
In woord en beeld
ISBN 978-90-77228-60-9
128 pag.
Gebonden
€ 24,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rossum, Jan van
Je bent niet wat je denkt
ISBN 978-90-77228-28-9
248 pag. 
€ 18,95

Schoonderwoerd, Simon
Een christen op satsang
ISBN 978-90-77228-94-4
168 pag. 
€ 18,50

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

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

Shapiro, Isaac
Het gebeurt vanzelf
ISBN 978-90-77228-93-7
224 pag. 
€ 19,95
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Smit, Paul
Alles over Niets
ISBN 978-94-91411-04-5
184 pag. 
Gebonden met 2 dvd’s
3e druk 
€ 29,95

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

Smit, Paul
Verlichting voor luie mensen
ISBN 978-90-77228-89-0
96 pag.
7e druk 
€ 5,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tathagata, Florian
Zijn
ISBN 978-90-77228-43-2
128 pag. 
€ 14,95

Tollifson, Joan
Niets om je aan vast  
te houden
ISBN 978-94-91411-07-6
248 pag.
Gebonden 
€ 24,95

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

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

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

Waite, Dennis
Een introductie tot Advaita
ISBN 9789491411212
155 pag
Gebonden 
€19,95
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Watts, Alan
Word wat je bent
ISBN 978-90-77228-23-4
172 pag.
€ 16,95

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

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

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

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

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

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

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

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

Stokvis, Willemijn
Cobra in vogelvlucht
ISBN 978-94-9141-131-1
128 pag.
€ 24,95

Stokvis, Willemijn
Cobra A Brief History
ISBN 978-94-9141-132-8
128 pag.
€ 24,95
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Harrison, Steven
Het gelukkige kind
ISBN 978-90-77228-20-3
192 pag. 
€ 15,95

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

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