
Najaar 2017



samsara

2 • najaar 2017 www.samsarabooks.com



samsara

   najaar 2017 • 3www.samsarabooks.com

Najaar 2017

Voorwoord  5 

samsara Psychologie Linda Rood  Het ja-gevoel 6

samsara Non-Dualiteit Nisargadatta Maharaj  Zelfkennis en Zelfbewustzijn 7

samsara Non-Dualiteit Ramesh Balsekar  Vrede en harmonie in het dagelijks leven 8

samsara Filosofie Joseph Chilton Pearce  De barst in het kosmisch ei 9

samsara Non-Dualiteit Anthony de Mello  De herontdekking van het leven 10

samsara Non-Dualiteit Darryl Bailey  Naakte essentie 11

Herdrukken  12 - 13

Verschijnt in september  14 - 15

Fondslijsten  16 - 23

Contactgegevens  24



samsara

4 • najaar 2017 www.samsarabooks.com

samsara



samsara

   najaar 2017 • 5www.samsarabooks.com

Beste lezer/boekhandelaar,

Allereerst willen wij u van harte uitnodigen om onze vernieuwde en inmiddels 
complete website te bezoeken: www.samsarabooks.com. En volgt u ons al op 
Facebook?

In uw handen heeft u de vertrouwde gedrukte brochure, met deze herfst nieuwe 
titels en herdrukken op het gebied van non-dualiteit, psychologie/gezondheid en 
filosofie.

Iedereen kent ‘het ja-gevoel’: de sprankeling van energie die je voelt als je koerst 
op je intuïtie. linda rood schreef er een boek over, Het Ja-gevoel, waarin ze je via 
de Vragen naar Vrijheid naar een natuurlijke staat van zijn en het geluk van dit 
moment leidt. 

Er zijn vele boeken over nisargadatta maharaj verschenen, maar nooit eerder 
was er een tekst van de hand van de meester zelf. Zelfkennis en Zelfrealisatie is het 
unieke en autobiografische verhaal van Nisargadatta’s ontwaken. Onmisbaar voor 
iedere geïnteresseerde in spiritualiteit. 

Je hebt alles wat je wenst, maar ben je ook gelukkig? ramesh balsekar, leerling 
van Nisargadatta, laat in Vrede en harmonie in het dagelijks leven zien hoe je in 
een voortdurende staat van rust kunt verblijven, terwijl je je dagelijks leven leidt. 

In het filosofiefonds verschijnt De barst in het kosmisch ei, van de Amerikaanse 
joseph chilton pearce. In deze niet eerder vertaalde klassieker laat hij op weten-
schappelijke wijze zien dat het leven continu in beweging is, en niet strookt met 
het mentale wereldbeeld dat wij hebben.

In De herontdekking van het leven nodigt anthony de mello je uit om je bewust 
te worden van de manier waarop je gevangen zit in vaste gedachten patronen, 
emotionele reacties en cultureel bepaalde handelingen. En zo wakker te worden 
voor de werkelijkheid.

Wat kan je nederiger maken dan de ontdekking dat je niet persoonlijk 
ver antwoordelijk bent voor wat je denkt, zegt en doet? In Naakte essentie 
laat darryl bailey op volstrekt unieke wijze zien dat we nooit een moment 
ophouden de volledige en zuivere uitdrukking van het bestaan te zijn. 

In het najaar herdrukken wij bovendien een drietal boeken:  
jan van delden met zijn Odyssee-interpretatie Terug van nooit weggeweest,  
Hoogbegaafd, nou én? van wendy lammers van toorenburg, het boek voor 
mensen die hoogbegaafd zijn of er in hun omgeving mee te maken hebben, 
en de everseller Verlichting voor luie mensen van paul smit.

Namens het Samsara-team wens ik u veel leesplezier.

Wouter Schopman  
Uitgever
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Nieuwe titelsamsara Psychologie/Gezondheid

isbn: 978-94-9141-170-0
nur: 728, 770
Prijs: € 23,50
Formaat: 145 x 220 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 280 pagina’s
Verschijnt: september

Linda Rood 
Het ja-gevoel 
Verander je leven met de Vragen naar Vrijheid

Een ja-gevoel herken je als een gevoel van sprankeling en een 
opwaartse spiraal van energie. Het geeft vreugde. Je voelt je 
opgeladen en energiek. Het ja-gevoel is afgestemd op de 
levensstroom die door je heen stroomt en die verbonden is met 
het kloppend hart van het universum. Deze stroom van leven 
leidt van nature naar spiritueel ontwaken en het ontplooien  
van je potentieel. 

Wat is geluk, en wat is er nu eigenlijk voor nodig om een 
staat van geluk te ervaren? In tegenstelling tot wat we 
vaak jachtig nastreven, is de sleutel tot geluk gemaakt 
van pure eenvoud. Het is het je openen voor wat er nu 
is; het is ‘aanwezigheid’ en de vreugde van geluk die je 
daarin kunt ervaren. 

Linda Rood ontdekte en ontwikkelde de levens-
veranderende methode de ‘Vragen naar Vrijheid’. 
In haar praktijk hielp zij hiermee al vele mensen zich 
over te geven aan hun natuurlijke staat van zijn en het 
geluk van dit moment te ervaren. Met de Vragen naar 
Vrijheid kan iedereen de ‘Ja, maren’, die velen zo in de 
weg staan in de zoektocht naar geluk, liefdevol 
ontmoeten en ontmantelen. Zo ontstaat er ruimte voor 
jezelf en je potentieel om zich te ontplooien. Je hoeft zelf niets te bedenken en 
je hoeft niet je best te doen.  Je hoeft alleen maar jezelf te zijn en dat ben je al.

Linda Rood ontdekte het ja-gevoel en leerde erop 
koersen. Naast het inspireren met haar boek, artikelen 
en facebookpagina begeleidt ze mensen bij het zich 
vrijmaken van belemmerende overtuigingen en 
gewoonten door het meditatief zelfonderzoek met de 
door haar ontwikkelde Vragen naar Vrijheid. Ze geeft 
niet alleen individuele sessies, maar organiseert ook 
regelmatig meditatieve bijeenkomsten, stiltedagen en 
trainingen. 

Lezersreacties:
‘Het gaat over het leren vertrouwen op je innerlijke kompas en  

het leren luisteren naar je diepste “Ja-gevoel”. Luisteren naar je hart. 
Daar zijn al heel wat boeken over volgeschreven. Wat dit boek echter 

anders maakt, is de door Linda Rood ontwikkelde methode  
“Vragen naar Vrijheid”.’

‘De schrijfstijl vind ik vergelijkbaar met die van Eckhart Tolle.’

• Publiceerde in Spiegelbeeld en Bres
• Voor de lezers van Brené Brown, Flow, Psychologie, Happinez
• Vergelijkbaar met The Work van Byron Katie
• Theoretisch, praktisch, persoonlijk
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Nieuwe titel samsara Non-Dualiteit

Sri Nisargadatta Maharaj
Zelfkennis en Zelfrealisatie
Het enige door Nisargadatta zelf geschreven boek

Zelfkennis en Zelfrealisatie is een uniek werk: het is de autobiografie 
van Nisargadatta’s ontwaken. De tekst is een bijzondere vondst 
en niet eerder in het Westen uitgegeven. Het is geschreven door 
een van de meest invloedrijke en gewaardeerde spirituele leraren 
aller tijden en wordt gezien als van hoge spirituele orde. 

Zelfkennis en Zelfrealisatie, een liefdevol, devoot betoog waarin 
Nisargadatta verslag doet van zijn eigen spirituele pad en 
ervaringen, doet vriendelijker aan dan de messcherpe dialogen 
die we van Nisargadatta kennen en die veelal dateren uit zijn 
latere leven. Toch is het onmiskenbaar Nisargadatta. Voor veel 
lezers kan de warme toon een aangename verrassing zijn en een 
andere kant van hem laten zien. Maar vooral is dit een onmisbaar 
boek voor iedereen die geïnteresseerd is in spiritualiteit en 
zelfonderzoek.

• Auteur van bestseller en klassieker Ik ben / Zijn
• Unieke vondst: het enige, niet eerder in Nederland uitgegeven, 
 boek van de hand van de meester zelf.

• Kleinood, perfect cadeauboek

  

Oorspronkelijke titel:  
Self Knowledge and Self Realization
Vertaling: Vera Groen 
isbn: 978-94-9141-166-3
nur: 728
Prijs: € 18,50
Formaat: 100 x 150 mm 
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 120 pagina’s
Verschijnt: september 

Eerder verschenen bij samsara

Uit het voorwoord:
‘Tijdens zijn laatste levensjaren ging Shri Nisargadatta Maharaj  
niet meer in op vragen over ervaringen in onze “droomwereld”.  

Dit boekje geeft voor mijn gevoel inzicht in zijn eigen spirituele pad 
en ervaringen.’ 

– Jean Dunn

‘Door het poëtische taalgebruik kan het gemakkelijk  
een “Nisargadatta-Gita” genoemd worden, met dezelfde diepgang  

als de Ashtavakra en Advahut Gita’s’.  
– Ed Muzika
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samsara Non-Dualiteit Nieuwe titel

Ramesh S. Balsekar
Vrede en harmonie in het 
dagelijks leven
Een helder betoog voor een ontspannen leven

Misschien heb je alles wat je je wenst: succes, aanzien, 
geld en een goede gezondheid, maar ben je ook 
gelukkig? Waarom zijn we toch zo vaak nog op zoek 
naar iets? Volgens Ramesh Balsekar omdat we allemaal 
weleens van dit ‘iets’ geproefd hebben, namelijk van de 
‘ononderbroken ervaring van vrede en harmonie’. 

Deze vrede en rust worden meestal verstoord door ons 
denken. Door een gedachte over iets wat we wel of niet 
hadden moeten doen, of over iets wat een ander ons al 
dan niet heeft aangedaan. Zulke gedachten 
veroorzaken boze gevoelens, haat, jaloezie, schuld- en 
schaamtegevoelens, angst, arrogantie en zelfingeno-
men boosheid.

In Vrede en harmonie in het dagelijks leven laat Ramesh ons 
zien dat we in deze voortdurende staat van rust kunnen 
verblijven terwijl we ons dagelijks leven leiden. Wat we 
daarvoor moeten doen is eenvoudig, we moeten de 
volgende woorden van de Boeddha accepteren: ‘Dingen 
gebeuren, handelingen worden verricht, maar er is 
niemand die iets doet.’ 
En hoe weten we dat we deze innerlijke vrede bezitten? Ramesh: ‘We kennen 
innerlijke vrede als we ons op ons gemak voelen bij onszelf en bij anderen. Of, 
omgekeerd, als we ons niet ongemakkelijk voelen bij onszelf en bij anderen.’

Ramesh S. Balsekar (1917-2009) was tien jaar ceo van de 
Bank of India in Bombay’. Na zijn pensionering werd hij 
leerling van Sri Nisargadatta Maharaj en op voorspraak 
van zijn goeroe ging hij in 1982 zelf onderrichten. 
Hij schreef meerdere boeken en was een graag geziene 
leraar in Europa en de VS.

Oorspronkelijke titel: Peace 
and Harmony in Daily Living
Vertaling: Ronald Hermsen
Isbn: 978-94-9141-167-0
nur: 728
Prijs: € 27,95 
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 320 pagina’s
Verschijnt: oktober 

Eerder verschenen bij samsara

‘We hoeven niet te zoeken naar oplossingen voor 
het probleem rond geluk of lijden, we hoeven alleen 

maar in te zien dat er nooit een probleem is geweest.’
— Ramesh S. Balsekar 
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samsara FilosofieNieuwe titel

Oorspronkelijke titel:  
The Crack in the Cosmic Egg – 
new Constructs of Mind and 
Reality
Vertaling: Egbert van Heijningen
isbn: 978-94-9141-171-7
nur: 730
Prijs: € 26,50
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 300 pagina’s
Verschijnt: november

Joseph Chilton Pearce 
De barst in het kosmisch ei
Actuele klassieker over de relatie  

geest – werkelijkheid

Wij leven in een vicieuze cirkel van mentale voorstel-
lingen over de wereld en de mogelijkheden die de wereld 
ons — volgens diezelfde voorstellingen — te bieden heeft. 
Binnen deze schil bevinden wij ons. Joseph Pearce 
noemt deze schil het ‘kosmisch ei’. Het is gefabriceerd 
door de geest en zijn verlangen naar een logische orde 
binnen het universum. Binnen dit ‘ei’ is het leven 
schijnbaar overzichtelijk en duidelijkheid en heerst de 
‘zekerheid’ waarnaar de geest zo verlangt.

Maar dit is slechts schijn. Het leven is voortdurend in 
beweging en er gebeuren regelmatig dingen in ons 
leven die de ‘zekerheid’ van dit mentale wereldbeeld 
verstoren. Vervolgens doen wij ons best om dit beeld te 
herstellen. Vaak tegen de klippen op. Zo houden we de 
cirkel in stand. Dit slurpt energie en voorkomt dat we 
ons volledige potentieel benutten.

Laten we hiermee ophouden, raadt Joseph Pearce ons aan. 
Als we uit die cirkel willen stappen en de levendige 
werkelijkheid direct willen ervaren, dienen we onze 
energie te bundelen en te focussen. Hoe we dat kunnen 
doen, toont Pearce aan de hand van de rijke inzichten van onder meer Carl 
Gustav Jung, Jezus en Carlos Castaneda. Ook geeft hij in zijn boek praktische 
oefeningen waarmee we de vicieuze cirkel van mentale voorstellingen kunnen 
doorbreken, zodat we op een creatievere en spontanere manier kunnen leven. 

Joseph Chilton Pearce (1926-2016) was een Amerikaans 
auteur. Hij schreef meerdere boeken over menselijke 
ontwikkeling en de ontwikkeling van het kind. 
The crack in the cosmic egg is zijn bekendste boek. Voordat 
hij fulltime schrijver werd was hij docent geestesweten-
schappen. Pearce stelt dat het hart – of de ‘meedogende 
geest’ zoals hij het ook wel noemde – een hersenfunctie 
is die je wat belangrijkheid kunt vergelijken met de 
thalamus, prefrontale cortex en het onderste deel van 
de hersenstam. 

‘Dit boek opent een wereld aan goeddoordachte ideeën  
met bijgeleverde bewijzen, waardoor je zelf verder op onderzoek wilt  
om erachter te komen wat toch die bron is waaruit de mensen tappen  

die allerlei “wonderbaarlijke” daden verrichten.’
— Lezersreactie op amazon.com 

‘Als individuen en groepen van individuen hun geest geconcentreerd focussen, 
kan zich volgens Pearce een tot dan toe onbekend, niet herkend of onontdekt 

aspect van de werkelijkheid openbaren, dat hierdoor ook voor de rest  
van de mensheid toegankelijk wordt. De voorbeelden die hij geeft,  

komen op mij heel overtuigend over.’
— Lezersreactie op amazon.com
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samsara Non-Dualiteit Nieuwe titel

Anthony De Mello
De herontdekking van het leven
Wakker worden voor de werkelijkheid

Ter gelegenheid van Anthony De Mello’s 25e sterfdag 
geven we dit najaar zijn laatste boek uit: De herontdek-
king van het leven, gebaseerd op een lezing die hij een 
paar maanden voor zijn dood gaf. Daarin vertelt hij een 
collegezaal vol studenten mooie en soms aangrijpende 
verhalen over wat het betekent om mens te zijn, maar 
geeft hij ook concrete adviezen die, mits consequent 
in praktijk gebracht, het leven ongelooflijk veel lichter 
kunnen maken.

De herontdekking van het leven nodigt je uit om je bewust 
te worden van de manier waarop ieder van ons 
gevangen zit in vaste gedachtenpatronen, emotionele 
reacties en cultureel bepaalde handelingen. Het 
doorzien van die patronen bevrijdt je van de negatieve 
aspecten binnen jezelf die je leven onnodig moeilijk 
maken, zoals eenzaamheid, woede, verdriet en 
depressie. Dat maakt het tot een tijdloos boek vol 
mededogen dat je kan doen ontwaken voor de kwets-
baarheid van de mens en het goddelijke in alles.

‘Het is zo eenvoudig dat een kind van zeven het kan begrijpen. 
Wees alert. Kijk goed uit. Luister met een frisse geest. Accepteer mijn woorden niet uit 
respect, maar analyseer ze zoals een goudsmit goud analyseert: door het te snijden, te 
schrapen, te wrijven en te smelten.’ 

Anthony De Mello was een veelgeroemde spreker en 
schrijver over spiritualiteit, die als Jezuïet niet alleen 
de christelijke mystiek behandelde, maar zich evenzeer 
door de wijsheid van andere religies liet inspireren. 
Sinds zijn dood in 1987 is zijn faam alleen maar 
gegroeid. De twee boeken die Samsara tot nu toe van 
hem uitgaf, en vele andere die hij schreef, worden niet 
alleen in christelijke kringen, maar in de hele spirituele 
wereld als invloedrijk beschouwd.

Oorsponkelijke titel: 
Rediscovering life
Vertaling: Han van den 
Boogaard
isbn: 978-94-9141-169-4
nur: 728
Prijs: € 21,50
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 120 pagina’s
Verschijnt: november

‘Iedere lezer kan tussen de anekdoten en antwoorden 
in dit boek zijn eigen fijngeslepen diamant vinden. 

Het zijn de meest eenvoudige, beknopte en moderne 
spirituele teksten die ik ooit heb gelezen!’

— Amazon.com

Eerder verschenen bij samsara
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Nieuwe titel samsara Non-Dualiteit

Oorspronkelijke titel: 
Essence revisited
Vertaling: Han van den Boogaard
isbn: 978-94-9141-168-7
nur: 728
Prijs: € 19,95
Formaat: 125 x 200 mm
Uitvoering: gebonden
Omvang: ca. 150 pagina’s
Verschijnt: september

Darryl Bailey
Naakte essentie
Vervolgdeel van intrigerende tweeluik 

Geworteld als hij is in de traditie van mindfulness en 
het boeddhisme, geeft Darryl Bailey op volstrekt unieke 
wijze uiting aan het non-dualistisch gedachtengoed. 
Hij baseert zich daarbij uitsluitend op zijn eigen 
rechtstreekse ervaring. Die ervaring verschilt in niets 
van die van ieder ander. Maar waar de meesten van ons 
uitsluitend een dualistische wereld vol tegenstellingen 
en individuen zien, ziet Bailey slechts onophoudelijke 
beweging. Die beweging vormt de volledige en zuivere 
uitdrukking van het bestaan en is onpersoonlijk. Zoals 
een wolk geen vastomlijnd ding is, maar een steeds 
veranderend verschijnsel zonder vaste vorm, zo heeft 
ons bestaan ook geen vaste vorm, en is het ieder 
moment anders en nieuw.

Dit tweede boek van Bailey bevat naast nieuwe 
dialogen ook korte overdenkingen, deels gebaseerd op 
advaita en het taoïsme, en een reeks gedichten. In al 
deze teksten wil hij ons duidelijk maken dat we 
volledig mens kunnen zijn zonder ook maar één 
moment op te houden de volledige en zuivere 
uitdrukking van het bestaan te zijn. Want alles is een 
fascinerend en volkomen onverklaarbaar gebeuren dat zichzelf aandient en 
waarneemt.

‘Wat kan je nederiger maken dan de ontdekking dat je niet persoonlijk ver-
antwoordelijk bent voor wat je denkt, zegt en doet? Je kunt jezelf niet langer 
prijzen voor de positieve dingen; die kunnen alleen maar gewaardeerd worden. 
Je kunt niet meer zwelgen in zelfmedelijden of verwijten vanwege zogenaamde 
negatieve dingen; ze kunnen alleen maar doorleefd worden.’

Darryl Bailey onderzocht verschillende benaderingen 
van gewaarzijn en concentratie en schoolde zich daarin. 
Dat leidde uiteindelijk tot een unieke vorm van 
onderricht over de ondeelbaarheid van het bestaan. 
Hij woont en werkt in Canada en houdt sporadisch 
bijeenkomsten in Europa.

Eerder verschenen bij samsara

‘Een waarlijk volwassen uitdrukking van de essentie van 
non-dualiteit, en een uitnodiging om te rusten in ons 

magische, mysterieuze en onkenbare bestaan.’
— Amazon.com
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samsara Non-Dualiteit / Psychologie Herdruk

Jan van Delden
Terug van nooit weggeweest
3e druk van originele interpretatie Odyssee

Al eeuwenlang is de Odyssee van Homerus een boek dat mensen 
fascineert en inspireert. Jan van Delden schreef Terug van nooit 
weggeweest niet alleen vanwege het plezier dat hij aan het 
verhaal van Odysseus beleeft, maar vooral om te vertellen dat 
het boek een leidraad kan zijn voor mensen die op zoek zijn 
naar blijvend geluk, onze wezenlijke natuur.

Eerder verschenen bij samsara

Eerder verschenen bij samsara

Herdruk

isbn 978-90-77228-31-9
Prijs: € 27,50
Omvang: 248 pagina’s
Uitvoering: Gebonden, full 
colour
Formaat: 210 x 210 mm
Verschijnt: september

isbn: 978-90-77228-06-7
Prijs: € 18,50
Omvang: 272 pagina’s
Uitvoering: Gebonden
Formaat: 125 x 200 mm

Verschijnt: oktober

Wendy Lammers van Toorenburg
Hoogbegaafd, nou én? 
Al meer dan 15.000 exemplaren verkocht

8e druk van bestseller geschreven door adviseur,  
therapeut en directeur van HIQ, Expertise centrum 
Hoogbegaafdheid Wendy Lammers van Toorenburg. 
Hoogbegaafd, nou én? is uniek door de theoretische  
en praktische benadering, en de toegankelijkheid 
voor kinderen en jongeren.
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samsara Non-DualiteitHerdruk

Paul Smit
Verlichting voor luie mensen
11e druk van bestseller 

Verlichting voor luie mensen, waarvan al meer dan 20.000 
exemplaren werden verkocht, blijft hét boek voor ie-
dereen die zich spiritueel ontwikkelt. Paul Smit laat op 
toegankelijke en humoristische wijze zien dat er niets 
is wat je hoeft te doen om verlicht te raken. Je hoeft 
geen techniek te leren, je niet te mediteren en je hoeft 
niet naar India. Het heeft slechts te maken met één 
eenvoudig, maar radicaal inzicht.  

isbn: 978-90-77228-89-0
Prijs: € 7,50
Omvang: 96 pagina’s
Uitvoering: Paperback
Formaat: 110 x 170 mm
Verschijnt: september

Andere boeken verschenen bij samsara van Paul Smit



 www.samsarabooks.com

Verschijnen in september

 www.samsarabooks.com

• Nieuw boek van wereldwijd populaire leraar
• Grote schare Nederlandse fans
• Aandacht op Samsara website, Facebook,  

in Koorddanser en Paravisie

Oorspronkelijke titel: Vaster Than Sky, Greater Than Space. What You Are Before You Became • 
Vertaling: Vera Groen • Prijs: € 23,95 • Omvang: ca. 300 pagina’s • Formaat: 120 x 125 mm •  

Uitvoering: Gebonden • isbn: 978-94-9141-163-2 • nur: 728

laat je inspireren



 www.samsarabooks.com

bij samsara

de kracht van non-dualiteit in psychotherapie

• Met bijdragen van Samsara-auteurs Adyashanti en Stephan Bodian
• ‘Een briljante verzameling, een introductie tot de wijheid van de ongecon-

ditioneerde 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|Spectrum)

• Promotie via psychologie-opleidingen

Oorspronkelijke titel: The Sacred Mirror. Nondual Wisdom and Therapy • Vertaling: Vera Groen •  
Prijs: € 23,95 • Omvang: ca. 320 pagina’s • Formaat: 120 x 125 mm • Uitvoering: gebonden •  

isbn: 978-94-9141-161-8 • nur: 728
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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

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

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

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
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

Goode, Greg
Leven als gewaarzijn
ISBN 978-94-9141-146-5
156 pag.
€ 21,50
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Greven, John
Eén
ISBN 978-90-77228-52-4
108 pag.
€ 14,95

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

Krishnamurti, U.G.
De moed om te zijn  
wie je bent
ISBN 978-94-9141-136-6
152 pag.
Gebonden
€ 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.
Gebonden
€ 18,95

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

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

Luitwieler, Olette
De levensdroom
ISBN 978-94-9141-164-9
188 pag.
Gebonden
€ 17,50

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

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
€ 23,50

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

McKenna, Jed
Droomstaat
ISBN 978-94-9141-159-5
324 pag.
Gebonden 
€ 21,50



20 • najaar 2017 www.samsarabooks.com

Fondslijstsamsara Non-Dualiteit

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

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

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

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



   najaar 2017 • 21www.samsarabooks.com

Fondslijst samsara Non-Dualiteit

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

Shapiro, Rami
Open geheimen
ISBN 978-94-9141-162-5
84 pag.
Gebonden 
€ 5,00

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 / 2e druk  
€ 14,95

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

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

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

VanLoo, Babeth
Kunst = Leven = Kunst
ISBN 978-94-9141-157-1
265 pag.
Gebonden 
€ 29,95

VanLoo, Babeth
Art = Life = Art
ISBN 978-94-9141-158-8
265 pag.
Gebonden 
€ 29,95

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

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

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

Harris, Sam
De vrije wil
ISBN 978-94-9141-147-2
120 pag.
Gebonden
€ 14,95
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