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Beste boekhandelaar, beste lezer,
Met ingang van het voorjaar van 2016 zullen wij u meerdere fondslijnen
presenteren. De rode draad blijft natuurlijk non-dualiteit en advaita.
De fondsen die wij in de toekomst royaler willen aanbieden zijn samsara Kunst,
samsara Psychologie, samsara Gezondheid en op termijn samsara Filosofie.
Wij hopen van harte dat ook deze toekomstige titels uw belangstelling zullen
wekken.
nisargadatta maharaj inspireerde tot aan zijn dood in 1981 mensen van
over de hele wereld. Ik Ben/Zijn geldt voor velen als standaardwerk; Dat wat ik ben
gaat verder waar Ik Ben/Zijn gebleven was. Nisargardatta is scherper in zijn
antwoorden dan ooit en spreekt louter over de zuivere waarheid.
Na Never Mind publiceren we nu brieven die wayne liquorman gedurende
tien jaar aan zoekers van over de hele wereld schreef. Hallo lieve mensen biedt
de waarheid op ieder moment, en inspireert iedere keer opnieuw – of je nu
één brief leest of alle brieven achter elkaar.
In Ontwaken, het zal je maar gebeuren neemt adyashanti de lezer mee vanaf het
eerste verlangen om tot bevrijding te komen tot het eindpunt van bevrijding zelf.
Wat is de impact van ontwaken?
Jed McKenna zei eens over u.g. krishnamurti dat hij zijn woorden ‘uitdagend
en onderhoudend’ vindt. En dat zijn ze, want U.G.’s woorden leiden altijd direct
naar de ultieme waarheid. De moed om te zijn wie je bent is een verslag van de
gesprekken die U.G. in 1982 in zijn geliefde stad Amsterdam voerde.
Nieuwe Samsara-auteur joey lott maakt in Verlichting, een mythe! korte metten
met alle fantasieën die zoekers naar ontwaken hebben. Niet eerder werd met zo
veel eerlijkheid over verlichting gesproken als in dit hilarische no-nonsens boek.
Tot slot een boek in het kunstgenre over de belangrijkste avant-gardebeweging
van Europa: Cobra. Cobra in vogelvlucht biedt een korte en heldere geschiedenis
van de groep geschreven door dé Cobra-expert Willemijn Stokvis en aangevuld
met prachtig beeldmateriaal.
Wij wensen u veel leesplezier.
Wouter Schopman
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samsara Non-Dualiteit

Nieuwe titel

Nisargadatta Maharaj
Dat wat ik ben

De laatste gesprekken met Shri Nisargadatta Maharaj
Nisargadatta Maharaj was een van de grootste wijzen van het
moderne India. Tot aan zijn dood in 1981 inspireerde hij
mensen van over de hele wereld. Deze uitgave is een schriftelijke weergave van gesprekken die hij tussen april 1980 en juli
1981 voerde met spirituele zoekers. Hij was toen 84 jaar oud.
De kern van zijn leer draait om het herkennen van wat door
hem vaak aangeduid wordt als ‘ik ben’, en het stabiliseren
daarin. Een mens kan de eeuwige waarheid die hij latent in
zich heeft niet kennen als hij zich niet eerst heeft bevrijd van
valse identificatie.
‘Wat de mind verzint, zal het vernietigen. Maar het echte is
niet verzonnen en kan dus ook niet vernietigd worden.’ was
een van zijn uitspraken. Hij bleef hameren op onze ego’s,
en drong er daarbij op aan dat we alleen tot inzicht kunnen
komen via onze eigen ervaring, en niet met behulp van
tweedehands kennis van anderen of boeken. Wat was ik
voordat deze vorm er was?
Nisargardatta was altijd scherp in zijn antwoorden, en de
laatste twee jaar van zijn leven sprak hij louter over de zuivere waarheid.
Dat wat ik ben is onmisbaar voor iedereen die op zoek is naar werkelijke vrijheid.

Over Ik ben/Zijn:
‘Een waardevolle uitgave.’
— NBD Biblion

Oorspronkelijke titel
Prior to Consciousness
ISBN 978-94-9141-133-5
NUR: 728
Prijs: € 24,95
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 380 pagina’s
Verschijnt: juni 2016
Ook verkrijgbaar als e-book

Over Dat wat ik ben
‘Dit is het krachtigste boek wat ik ooit gelezen heb,
en waar ik iedere keer dat ik erin lees opnieuw plezier aan beleef.
Een must voor iedereen die geïnteresseerd is in advaita.’
— lezersreactie op amazon.com

Eerder verschenen bij samsara
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Nieuwe titel

samsara Non-Dualiteit

Adyashanti

Ontwaken,
het zal je maar gebeuren
Treed binnen in het huisje van Adyashanti en z’n vrouw,
waar een groep van tien mensen samenkomt en twee intieme
avonden beleeft. Schouder aan schouder – de ruimte is maar
net groot genoeg – delen ze al vragend en discussiërend het
tijdloze moment, waarin alles voor het eerst gebeurt.
De inhoud van dit boek is het verslag van deze twee
memorabele bijeenkomsten. Het bevat een verzameling
van hoogtepunten uit deze satsangs, evenals een nieuw
voorwoord van Adyashanti’s hand en van die van
Samsara-auteur Stephan Bodian.
De lezer wordt meegevoerd vanaf het eerste verlangen om tot
bevrijding te komen, naar het eindpunt van de bevrijding zelf.
Adyashanti spreekt ook over de rol van genade, over de relatie
tussen leerling en leraar en over hoe je de overtuigingen die
je visie op waarheid vervormen kunt ontstijgen.  
De twaalf hoofdstukken met vragen en antwoorden in dit
kleinood zullen ongetwijfeld nog jarenlang als een spirituele
klassieker beschouwd worden.  
‘Adyashanti bedient zich niet van zen-jargon, maar hij doorbreekt net als de grote
zenmeesters van weleer de grenzen van het conventionele boeddhistische debat en spreekt
rechtstreeks vanuit Zijn zelf. Zijn taal is fris, spontaan en dynamisch.’
– Stephan Bodian in het voorwoord

Reacties van lezers van
Ontwaken, het zal je maar gebeuren:
‘Een boek dat je leven verandert.
Ik heb mijn hele leven op dit onderricht gewacht.’

Oorspronkelijke titel
The Impact of Awakening.
Excerpts from the Teachings
of Adyashanti
Vertaling: Prema van Harte
ISBN 978-94-9141-134-2
NUR: 728
Prijs: € 18,95
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 175 pagina’s
Verschijnt: april 2016
Ook verkrijgbaar als e-book

‘Dit is een van de allerbeste boeken
over de verlichte staat die ik ooit las.
Het is eenvoudig, helder en leest vlot (…)
Het is vol van verwondering en genade.’

Eerder verschenen bij samsara
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samsara Non-Dualiteit

Nieuwe titel

Wayne Liquorman

Hallo lieve mensen
Tien jaar schrijven aan zoekers naar waarheid
De brieven in dit boek, geschreven tussen 2004 en 2013,
waren oorspronkelijk bestemd voor de nieuwsbrieven die
Wayne Liquorman verstuurde naar spirituele zoekers over
de hele wereld.
Ze beschrijven zijn ervaringen als advaitaleraar, die zijn
onderricht De Levende Leer noemt. Ze bevatten verslagen van
zijn reizen en ontmoetingen met Ramesh Balsekar,
zijn reacties op actuele gebeurtenissen en antwoorden op
vragen van zoekers.
Hoewel het nooit de bedoeling was om de brieven te
publiceren als boek, vormen ze ook voor degenen aan wie
ze niet rechtstreeks gericht zijn een hartverwarmend verslag
van wat zich afspeelt in het leven van Wayne zelf en in de
levens van mensen wereldwijd die op zoek zijn naar
waarheid, alsook van de ontwikkeling van zijn Levende Leer.
Ze gaan over het onpersoonlijke en het persoonlijke, en het
hele spectrum van geboorte tot sterven met alles daar
tussenin, waarbij steeds weer terug wordt verwezen naar
dezelfde kern.
Wayne Liqourman ontdekte na een carrière in het bankwezen
en een flinke alcohol- en drugsverslaving Ramesh S. Balsekar als zijn goeroe.
Hij kickte af, ontwikkelde zijn leer en reisde al gauw als leraar over de hele
wereld. Wayne beschouwt zichzelf als ‘compleet normaal’ en geeft slechts
eenvoudige aanwijzingen voor ‘wat is’.
Hallo lieve mensen,
[…]
De essentie van de leer van Advaita is om vragen te stellen, te onderzoeken… de Waarheid
te zoeken achter wat er verschijnt. Misschien zul je, als je goed kijkt, de wonderen zien die
overal om je heen zijn. En als je heel goed kijkt en veel geluk hebt, vang je misschien een
glimp op van het Wonder dat jij in werkelijkheid BENT.

Oorspronkelijke titel
Hello My Loves... 10 Years of
Writings to Seekers of Truth
Vertaling: Maggy Wishaupt
ISBN 978-94-9141-135-9
NUR: 728
Prijs: € 18,95
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 208 pagina’s
Verschijnt: mei 2016
Ook verkrijgbaar als e-book

Stop eens even. Kijk om je heen. Haal diep adem. Hier is HET. God in beweging,
pal voor je neus. Wat een geweldige grap!
Het wonderbaarlijke is er gewoon, wachtend om gekend te worden.
Veel liefs,
Wayne

Eerder verschenen bij samsara
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Nieuwe titel

samsara Non-Dualiteit

U.G. Krishnamurti

De moed om te zijn wie je bent
Gesprekken met U.G. Krishnamurti
U.G. Krishnamurti (1918 – 2007) veegde alle dogma’s,
spirituele tradities, goeroes, religies en filosofieën van tafel.
Hij beschouwde ze als onzin. Hij gaf geen lezingen en organiseerde geen bijeenkomsten, maar praatte simpelweg
‘informeel’ met mensen als hem dat gevraagd werd.
U.G. vond zichzelf niet verlicht, en meende slechts dat hij
was teruggekeerd naar een natuurlijke staat waarin zijn
lichaam weer functioneerde zoals het hoorde.
In 1982 kwam U.G. naar Amsterdam. Gedurende 21 dagen
genoten velen van zijn heldere en krachtige woorden. In die
drie weken werd er bijna vierentwintig uur aan opnamen
gemaakt. Henk Schonewille bewerkte de gesprekken en
daarmee waren de ‘Give Up tapes’ een feit. Ze verspreidden
zich razendsnel over de hele wereld, en omdat U.G. niet aan
copyright hechtte, verschenen vele publicaties, met name in
India.
De moed om te zijn wie je bent is gebaseerd op de Amsterdamse
opnamen uit 1982. Drie mensen die nauw bij U.G. betrokken
waren – de genoemde Henk Schonewille; fotografe Julie Thayer, die meer
dan twintig jaar dicht bij U.G. stond; en editor Ellen Chrystal, redacteur van
de tekst en U.G.’s metgezel tijdens diens reizen – geven de lezer nieuw inzicht
in de impact die zijn woorden en daden op zovelen hadden.
Dit boek laat de lezer zien dat als je vrij bent van de last van het verleden,
alles wat er overblijft moed is: de moed om te zijn wie je bent.  

Oorspronkelijke titel
The Courage to Stand Alone
Vertaling: Jan Koehoorn
ISBN 978-94-9141-136-6
NUR: 728
Prijs: € 21,50
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 280 pagina’s
Verschijnt: april 2016
Ook verkrijgbaar als e-book

‘Hij zet je wereld op zijn kop.
Er gaat een aangrijpende puurheid van hem uit, waardoor hij het verlangen
naar authentieke wijsheid dat we allemaal schijnen te hebben aanspreekt.
Een paradox, een mirakel, een wonder.’
— Jeffrey Moussaieff Masson

Eerder verschenen bij samsara
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Nieuwe titel

Joey Lott en Fish

Verlichting, een mythe!
Denk je dat het mogelijk is om alles te vinden wat je nodig
hebt, om in vrede met jezelf te leven zonder de deur uit te
gaan of jezelf in allerlei bochten te wringen?
Joey Lott en ex-marinier Fish winden er in dit boek geen
doekjes om. In klare taal en wars van de politieke correctheid
en de geitenwollensokkentaal die binnen de wereld van de
non-dualiteit niet ongebruikelijk is, ontmantelen ze met veel
plezier de mythen die er rondom ontwaken en verlichting
zijn ontstaan. Ze laten zien dat vrijheid geen speciale
toestand is die maar voor weinigen is weggelegd. Vrijheid is
vrede sluiten met wie je werkelijk bent. Niets meer en niets
minder.
Vanuit een ontnuchterende no-nonsense houding laten Lott
en Fish je kennismaken met de grootste valkuilen die de
spirituele zoektocht kent en die ze stuk voor stuk aan den
lijve hebben ondervonden. Het verhaal van het ontwaken van
Fish en zijn daarop volgende strijd tegen desillusie, wanhoop
en alcoholisme maakt bovendien meer dan duidelijk dat
bevrijding zeker niet in alle gevallen een jubelverhaal hoeft
te zijn.
Het boek van Joey Lott en Fish is samengesteld uit rechtstreekse transcripties
van een reeks gesprekken die ze in een kort tijdsbestek met elkaar hadden,
inclusief hilarische invallen, zijsporen, onbeantwoorde vraagstukken en losse
eindjes. Misschien werd er nooit eerder met zo weinig ontzag en zoveel
eerlijkheid over verlichting gesproken als in dit boek.
Al op jonge leeftijd had Joey Lott last van extreme
psychische angst. Op zijn dertigste was hij fysiek ziek,
emotioneel instabiel en mentaal geobsedeerd door alles
wat maar de gedachten en ervaringen die hij niet wilde
hebben buiten de deur kon houden. En toen brak er
ineens iets open in zijn conceptuele wereld, die hij al die
tijd als realiteit had beschouwd. Het was het begin van
zijn weg terug. Hij ontdekte dat de werkelijkheid
volkomen simpel, altijd aanwezig en ondeelbaar is.
En dat de weg naar geluk is: het loslaten van alles en
het doorzien van iedere aanname.
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Oorspronkelijke titel
Who The F#%k Cares?...
About Your Enlightenment
Fantasy
Vertaling: Han van den Boogaard
ISBN 978-94-9141-137-3
NUR: 728
Prijs: € 17,95
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 144 pagina’s
Verschijnt: mei 2016
Ook verkrijgbaar als e-book
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Nieuwe titel

samsara Kunst

Willemijn Stokvis

Cobra in vogelvlucht
Cobra A Brief History
De kunstenaarsgroep Cobra (1948-1951)
is de belangrijkste avant-garde
beweging van het Europa van na de
Tweede Wereldoorlog. De oprichters
waren afkomstig uit Denemarken,
België en Nederland. Met hun directe
en spontane manier van schilderen,
hun eigenzinnige theorieën en
vele uitingsvormen, inspireerden
de leden, onder wie Asger Jorn,
Pierre Alechinsky, Constant, Corneille
en Karel Appel, vele andere kunstenaars.
Voor Cobra stond het experiment
voorop. Net als kinderen werkten de
kunstenaars zonder vooropgezet plan
en met veel fantasie en kleur.
Ze lieten zich tijdens het creatie
proces inspireren door mythen,
kindertekeningen, volkskunst,
de prehistorie, oosterse kalligrafie,
primitieve kunst en kunst van geesteszieken. Ook werkten zij samen op één doek,
één papier of op één muur, en combineerden schrift en beeld op een vrije manier.
Cobra is uitermate betekenisvol geweest voor zowel het Nederlandse als het
internationale kunstklimaat.
Willemijn Stokvis, Cobra-deskundige en auteur van vele
publicaties over de groep, schetst in Cobra in vogelvlucht
helder en bondig niet alleen de geschiedenis van de
beweging, maar ook de verhouding van deze Europese
beweging tot het internationale gebeuren in de kunst.
Het unieke beeldmateriaal waarmee dit boek daarnaast
is verlucht maakt het tot een kleinood voor iedere
liefhebber van moderne kunst.

ISBN 978-94-9141-131- 1
NUR: 646
Prijs: € 24,95
Formaat: 240 x 288 mm
Uitvoering: gebonden / full colour
Omvang: 128 pagina’s
Verschijnt: is verschenen
Cobra A Brief History
Vertaling: Vivien Cook
ISBN: 978-94-9141-132-8
NUR: 646
Prijs € 24,95
Formaat: 240 x 288 mm
Uitvoering: gebonden / full colour
Omvang: 128 pagina’s
Verschijnt: is verschenen

Eerder verschenen bij samsara
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Herdruk

Jan van Delden
Zelfrealisatie
(2e druk)
Jan van Delden, een leerling van Wolter
Keers en auteur van o.a. Terug van nooit
weggeweest vertelt in dit boek zijn verhaal
van de ‘stoelendans’. Met behulp van vier
tuinstoelen bewijst Jan van Delden dat het
ware ‘ik’ los staat van de drie bewustzijnstoestanden die we kennen, namelijk: de stoel
van de waaktoestand, de stoel van de droomtoestand en de stoel van de droomloze slaap.
De vierde stoel blijkt de stoel van waaruit
deze drie toestanden door jou (er zijn)
moeiteloos gedragen en ‘gezien’ worden. Dat
is de stoel van jouw ondefinieerbare zijn. In
het boek is een DVD opgenomen met een
lezing van bijna vier uur over de
stoelendans.
Jan van Delden zegt
zelf over zijn
stoelendans:
‘Met mijn verhaal wil ik iets vertellen dat eigenlijk niet
onder woorden te brengen is. De stilte, die je hoort in
muziek, in meditatie of in wat dan ook, valt eigenlijk
niet te beschrijven. Maar om die stilte binnen te gaan en
in je hart mee te dragen hebben sommige mensen een
verhaaltje nodig. Mijn verhaaltje doe ik met stoelen
omdat ze voor mij een beeld scheppen als extraatje
buiten de woorden om. Met de stoelendans probeer ik
iets uit te leggen dat zo simpel is, dat je geest het bijna
niet kan bevatten. Ons denken weigert dit te begrijpen omdat ons denken altijd
iets wil bereiken. Waar ik het over heb valt niet te bereiken. Het is het meest
simpele in jezelf, en daarom wordt het over het hoofd gezien.’

ISBN: 978-90-77228-48-7
NUR: 728
Prijs: € 34,50
Formaat: 200 x 220 mm
Uitvoering: geïllustreerd
Omvang: 176 pagina’s
Verschijnt: januari 2016
Ook verkrijgbaar als e-book

‘Een goed boek, en een impressie van Jan van Delden’s workshops
op de bijgeleverde DVD’s. Voor wie woorden niet genoeg zijn, geeft Jan door
middel van 4 stoelen, een verhelderende blik op wie we werkelijk zijn.’
— Lezersreactie bol.com

Eerder verschenen bij samsara
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Paul Smit

Uitzoomen
(2e druk)
Paul Smit is al jaren een bekende in de wereld van advaita:
hij schreef zes boeken over non-dualiteit en zijn bestseller
Verlichting voor luie mensen ging meer dan 17.500 keer over de
toonbank. Nu is er de tweede druk van zijn interviewbundel
Uitzoomen, waarin hij onderzoekt wat er verandert als je
‘uitgezoomd’ naar het leven kijkt.
Hij ging hiervoor in gesprek met Annette Raaijmakers,
Jan Koehoorn, Joanika Ring, Guido Weijers, Arold Langeveld,
Patrick Kicken en 11 andere vrienden, vriendinnen en
collega’s over het proces van ontwaken.
Paul Smit laat zien dat veel energie vaak verloren gaat aan
frustratie over het verleden, angst voor de toekomst, schuldgevoelens en verwijten. Hoe is het om uit te zoomen,
om te ontwaken uit die droom, met al zijn stress, gepieker
en verkramping?
Het draait uiteindelijk om de realisatie van wie je werkelijk
bent, het doorzien van gedachten en meningen, het loslaten,
de bevrijding en de overgave aan dat-wat-is.

Lezers over Uitzoomen:
‘Een fijn verhelderend boek en uit ieder interview
haal ik wel een aha-momentje. Vijf sterren waard!’
— Lezersreactie bol.com
‘Dank aan Paul Smit voor zijn altijd duidelijke
en humoristische uitleg.’
— Lezersreactie bol.com

Anamika Borst

Guido Weijers

Jan Koehoorn

Patrick Kicken

Arold Langeveld

Hans Tibben

Joanika Ring

Sarah Ketel

Annette Raaijmakers

Henk Smit

Linda de Roos

Wouter Schopman

Gerrit Hulsbosch

Jaap Voerman

Lisa Cairns

Arjan Bakker

ISBN: 978-94-91411-24-3
NUR: 728
Prijs: € 24,50
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: 405 blz.
Verschijnt: is verschenen
Ook verkrijgbaar als e-book

Eerder verschenen bij samsara
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Herdruk

Paul Smit

Verlichting voor luie mensen
(7e druk)
De bestseller Verlichting voor luie mensen 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 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
NUR: 728
Prijs: € 5,95
Uitvoering: paperback

Formaat: 110 x 170 mm
Omvang: 96 pagina’s
Verschijnt: is verschenen
Ook verkrijgbaar als e-book

Sam Hamill / Lao Tse
Tao Te Tsjing
(2e druk)
De Tao Te Tsjing is een van de belangrijkste geschriften van
het taoïsme, en werd meer dan 2000 jaar geleden geschreven
door Lao Tse. Er zijn veel vertalingen verschenen die nogal
vrij vertaald en geïnterpreteerd zijn, er zijn ook vertalingen
waarbij je omkomt in voetnoten en wetenschappelijke uitleg,
waardoor de kracht en helderheid van de tekst verloren is
gegaan.
De kracht van Sam Hamill’s vertaling zit hem in het feit dat
hij de tekst zo poëtisch mogelijk uit het Chinees heeft
vertaald zonder hem te interpreteren. Daardoor is deze dicht
bij de originele Chinese tekst gebleven. Het resultaat mag er
zijn: een prachtige polyinterpretabele vertaling die je
uitnodigt om de tekst keer op keer weer te lezen en te
overdenken. En speciaal voor dit boek heeft de kalligraaf en
kunstenaar Kazuaki Tanahashi een aantal prachtige Chinese
karakters geschilderd.
Oorspronkelijke titel:
Tao Te Ching
a new translation
Vertaling: Prema van Harte
ISBN: 978-90-77228-40-1
NUR: 728

12 • voorjaar 2016

Prijs: € 19,50
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: 152 pagina’s
Verschijnt: januari 2016
Ook verkrijgbaar als e-book
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Herdruk

samsara kunst

Esther Schreuder

Cobra aan de gracht
(2e druk)
Eind vorig jaar verscheen Cobra aan de gracht,
een beschrijving van de bijzondere, persoonlijke
Cobra-collectie van Wouter Schopman.
Kunsthistoricus Esther Schreuder beschreef
deze collectie van deels onbekende werken van Theo
Wolvecamp, Corneille, Karel Appel, Asger Jorn, Anton
Rooskens, Lucebert, Hugo Claus, Mogens Balle en vele
anderen, die een plaats heeft in het Ambassade Hotel
in Amsterdam. Mede door de persoonlijke visie van
een gepassioneerd verzamelaar, laat deze uitgave
‘nieuwe’ Cobra-paden zien die afwijken van de geschiedschrijving en de interpretatie in de kunsthistorische standaardwerken. De nadruk in dit boek ligt op
wat de kunstenaars over zichzelf en over elkaar
hebben gezegd. Zo wordt het goed mogelijk hun
karakters te schetsen en hun visies in hun eigen
woorden te laten horen.
Cobra aan de gracht is uitermate geschikt voor een groot publiek en geeft een
verfrissende kijk op een groep kunstenaars waarover al heel wat boeken zijn
verschenen.

Cobra aan de gracht
ISBN 978-94-91411-13-7
NUR: 646
Prijs: € 34,95
Formaat: 240 x 288 mm
Uitvoering: gebonden / full colour
Omvang: 216 pagina’s
Verschijnt: januari 2016

Eerder verschenen bij samsara
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boogaard, Han van den,
Wei Wu Wei
Leven zonder tranen
ISBN 978-90-77228-99-9
188 pag.
€ 18,95

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

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

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

14 • voorjaar 2016

www.samsarabooks.com

Fondslijst
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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

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

Greven, John
Eén
ISBN 978-90-77228-52-4
108 pag.
€ 14,95

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

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

Fondslijst

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

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

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

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

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

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

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

Lake, Gina
Het mechanisme van
verlangen
ISBN 978-90-77228-67-8
196 pag.
€ 19,95
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Laurentius, Hans
Rozengeur en prikkeldraad
ISBN 978-94-91411-16-8
160 pag
Gebonden / 2e druk
€ 18,95

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondslijst

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

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

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

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

Rigter, Bob
Zen Tijd
ISBN 978-90-77228-56-2
134 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

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

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

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

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

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.
7e druk
€ 5,95

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

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

Ramana Maharshi
In woord en beeld
ISBN 978-90-77228-63-0
128 pag.
Gebonden / 2e druk
€ 24,95

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

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

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

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

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

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

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

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

Spira, Rupert
Wat rest is liefde
ISBN 978-94-91411-17-5
300 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fondslijst
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.
4e druk
€ 8,50

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

Tetteroo, Tosca
Alles over edelsteentherapie
ISBN 978-90-77228-82-1
300 pag.
Gebonden / full colour
€ 24,95
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samsara uitgeverij bv
Herengracht 341
1016 AZ Amsterdam
t: +31(0)20 555 03 66
f: +31(0)20 555 03 88
info@samsarabooks.com
www.samsarabooks.com

Verkoop Nederland:
Ernst van de Reep
Breelaan 8
1829 AS Alkmaar
t: 0612150181
info@ernstvandereep.nl
www.ernstvandereep.nl

Levering in Nederland:
Centraal Boekhuis, Culemborg

