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  trilogie over de gnostieke mysteriën 
 
Op 1 september 2018 verschijnt het derde en laatste deel van een 
trilogie over de gnostieke mysteriën. Tezamen bieden de drie uitga-
ven een rijk geschakeerd en diepzinnig inzicht in de mysteriën van 
leven, sterven en herleven op basis van klassieke spirituele teksten.  

1. Mysteriën en symbolen van de ziel – een door de geest 
 bezielde mens worden
Weet je wat je kunt doen als je je diepste zelf tot ontplooiing wilt 
laten komen? Contemplatieve en esoterische tradities uit het oosten 
en het westen leren hoe je het onuitsprekelijke kunt ervaren, en 
liefde en wijsheid sterker kunt laten stralen in de wereld. Bezin je op 
mysteriewijsheid en ontwikkel gevoel voor symbolen. Transformeer 
de wereld door te beginnen bij jezelf. 

2. Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood – 
 een nieuwe mens worden
Waarom ben ik geboren? Wat zou ik hier moeten doen? Na mijn 
dood vergaat mijn lichaam, maar wat gebeurt er dan met mijn 
bewustzijn? De wezenlijke vraag is niet of er leven bestaat na de 
dood, maar of je werkelijk levend bent voor de dood. Jouw visies 
op geboorte, leven en dood zijn bepalend voor de wijze waarop je 
je leven vormgeeft en ervaart.  

3. Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens – 
 het godsplan verwerkelijken
Bestaat God? Die vraag is niet belangrijk, want het is evident dat er 
een oerbron is waaruit alles voortkomt, die alles voedt en waartoe 
alles terugkeert. Veel belangrijker is de vraag of jij werkelijk bestaat. 
Dwaal niet langer in de periferie van religie, filosofie en spiritualiteit, 
maar ga leven vanuit je diepste kern in de kracht van de Gnosis.  
Het eerste deel van dit boek wordt in het najaar van 2018 ook be-
schikbaar gesteld op de website www.spiritueleteksten.nl in de 
vorm van een nieuw online-programma: 

 08-09  God ervaren                                                              
 15-09  dimensies onderscheiden                                                                                       
 22-09  bewust waarnemen en denken                                
 29-09  esoterisch onderricht ontvangen                                       
 06-10  reinigingen realiseren                                             
 13-10  God lofprijzen                                                           
 20-10  de weg van de godsvrucht gaan                                                 
 27-10  geestelijke krachten assimileren                             
 04-11  de gnosis verkondigen     



'D it boek is niet door mij geschreven. Het is door mij heen gekomen, blijkbaar 
stond ik ervoor open. Ik heb er niet om gevraagd, ik heb het zomaar ontvan-

gen. Ik dank de Gever dan ook.' 
 
Zo begint Zonder mij. Bespiegelingen over leven in eenheid, en deze verbazingwekken-
de en pakkende zinnen zijn het begin van een waterval, het valt niet anders te noemen. 
Een stortvloed van dergelijke overpeinzingen vol innerlijke beweging golft over je heen, 
die de lezer nu eens verrassen, dan weer ontroeren en dan weer stil maken.  
 
Olette Luitwieler publiceerde eerder: Levensdroom (Samsara), Godenkind (Ten Have), 
Zielewind (Ten Have). Deze eerste poëtische bundel van haar hand laat iedere uitleg 
evenwel voor wat die is. Met ongekende kracht en tegelijk met opgewekte blijmoedig-
heid plaats ze ieder die zich aan haar teksten waagt direct midden in de Ene Werkelijk-
heid. Hij vergeet voor een moment de eventuele vanzelfsprekendheid van zijn alledaag-
se leven. ‘Het ik is een golf die zich los van de zee waant.  Een ‘verlicht ik’ is een 
golf die zich de zee waant. Ontwaken is alle wanen doorzien…’ schrijft ze op haar 
website.  
 
Wie ontwaakt, ziet de ene Werkelijkheid. De Ene Werkelijkheid is het grote wonder 
van jouw en mijn bestaan. Elke gedachte in dit boek getuigt daarvan. En de Gever 
wordt van harte bedankt.

uitgeverij De Morgenster

Zonder mij  Olette Luitwieler
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Olette Luitwieler is een van de weinige mensen die de poort 
van de angst om het eigen ik achter zich lieten. Daardoor kon ze zich 
in volle vrijheid overgeven aan inspiratie en intuïtie. Vanaf dat 
moment rolden originele observaties, overdenkingen en gedichten 
als golven Licht en Schoonheid over haar heen. 
Deze zijn nu voor het eerst bijeengebracht. Eerder publiceerde Olette 
de vertellingen Zielewind en Godenkind, en De Levensdroom, waarin ze 
haar eigen zoektocht beschrijft; in haar eerste gedichtenbundel 
Zonder mij ontrafelt ze ieder onecht stukje van onze verbeelding en 
geeft ons terug wat we kwijt waren: 

 Plotsklaps was ze daar, 

 ik herkende haar van vroeger: 

 de verwondering. 

Zonder mij
Bespiegelingen over 
leven in eenheid

Olette Luitwieler 

hardback 
184 blz | € 19,50
bestelnr. 1263 
ISBN 978 7794 417 2

J acob Böhme schreef het traktaat Theoscopia als een van zijn laatste 
pennevruchten: met de nieuwe vertaling van de Aurora die vorig jaar bij 

Rozekruis Pers verscheen, vormt deze uitgave een boog die Böhmes eerste en 
de laatste teksten verbindt en omspant.
Kenmerkend voor Böhme is dat hij eenvoudig en complex tegelijk is. Hij ge-
tuigt dat hij meerdere malen de Godheid, de schepping en de mens tot in de 
‘wezenlijke grond’ heeft ervaren. Er is niets anders dan God, Hij is het eenvou-
digste wezen, dat alles is en alles omvat, zowel Iets en Niets. Maar men kan 
het alleen zien, door het te zijn. 
Hoe kan Böhme ervan uitgaan dat hij de diepste grond ervaren heeft en dat 
zijn woorden die ervaring opnieuw helpen oproepen?
In Theoscopia, van al zijn teksten een van de meest systematische, toont hij ons 
hoe overtuigend hij dit vraagstuk heeft opgelost.

Dr. Boudewijn Koole heeft zich intensief met het werken en denken van Jakob 
Böhme beziggehouden. Eerder publiceerde hij bij HES uitgevers Man en vrouw 
zijn een. De androgynie in het Christendom, in het bijzonder bij Jacob Böhme. 
In Theoscopia verzorgt Boudewijn Koole een uitgebreid notenapparaat, waarin 
hij Jacob Böhmes tijds- en wereldbeeld toelicht en de lezer laat kennismaken 
met diens unieke gedachtegangen.

‘Iedere mens is vrij; hij is als een eigen 
God; hij kan zich in dit leven in toorn 
of in licht veranderen. Waarmee iemand 
zich kleedt, laat zien wie hij is. U kunt 
niet zeggen dat u niet in God leeft en 
bestaat, of dat God iets vreemds, onbe-
kends is, wat u niet kunt bereiken. Waar 
u nu bent, daar is de poort naar God.’

   Jacob Böhme

‘Jacob Böhme moet de grootste van de chris-
telijke gnostici worden genoemd. Het woord 
‘gnosis’ hier gebruikt in de betekenis van ken-
nis, gebaseerd op openbaring en op de pure 
wijze waarop hij symbolen en de oude mythen 
voor ons ontsluit. Karakteristiek voor J. Böhme 
is zijn grote eenvoud-des-harten, en de puur-
heid van zijn ziel, als die van een kind.’ 

   Nikolaj Berdjajev

In Morgenrood in opgang maakt Jacob Böhme (1575-1624), de 
Philosophus Teutonicus, zoals hij werd genoemd, ons deelgenoot 
van zijn eigen diepste, innerlijke bevindingen. Hij tracht in zijn 
Aurora ‘een beschrijving te geven naar de natuur hoe alles ge-
worden is’ en te verklaren ‘hoe de beide hoedanigheden kwaad 
en goed zijn geworden, waaruit alle dingen hun oorsprong heb-
ben en hoe het nu is en werkt […]’. 

De diepgang van het boek is ongekend en Böhmes benadering is 
revolutionair. Hij schrijft vrijuit over hemel en hel, over de zeven 
brongeesten, over engelen en duivelen, heeft een dialoog met 
Lucifer zelf en daagt geleerden, theologen en dominees uit. En 
vooral schrijft hij over de mens, dat mysterieuze dubbelwezen, 
die al deze dingen en meer – namelijk de gehele godheid en de 
gehele schepping –  in zichzelf herkennen kan als hij zijn geest 
maar laat samenvloeien met die van de godheid. Want in alles 
openbaart zich de godheid op dezelfde wijze, iedere openbaring 
is en komt op dezelfde wijze tot stand. Wie ‘samensmelt met de 
zeven brongeesten’, harmonisch en toegewijd, kent God en de 
schepping, en God kent hem. 
Het lezen van Morgenrood in opgang is een grote innerlijke 
vreugde, maar tegelijk is deze zienswijze zo anders, dat de lezer 
vaker zijn inzichten 180˚ zal willen bijstellen. Dankzij Böhmes 
nieuwe begrippenkader is hij dan in staat te begrijpen ‘hoe het 
nu is en werkt en hoe het aan het einde van deze tijd worden zal’.

Deze heruitgave van Morgenrood in opgang is een geheel nieuwe 
vertaling gebaseerd op de oorspronkelijke Urschrift, dat is het 
handschrift van Jacob Böhme zelf, zoals dat door Werner Bud-
decke in 1963 is gepubliceerd.
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theoscopia
 of  de uiterst kostbare poort

 van het zien van God 

jacob böhme

jacob böhme

of de uiterst kostbare poort 
van het zien van god

theoscopia

Theoscopia  
of de uiterst kostbare poort
van het zien van God
 
Jacob Böhme
vertaling Boudewijn Koole

hardback | 104 blz 
€ 24,50 | bestelnr. 1262   
ISBN 978 90 7794 483 0
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Ut alibus. Eveliatium fugit reicae voluptas a net que eum 
earumquia core labor alit illaut aut alia cumquis maximus 
antiatem apid estrum essi cus.

Ta amust, simus, sequia ipicid que libusam, siment 
eicilliqui officita volupie nturero int.

Ut rendis sollorepudi saestio cus endae mostrum labo. 
Nem quo isquis recae sitae pos as por aut autam, a qui a 
is volupta descia si nistiuntem et quis et il ipicia volorepro 
temperr uptatem. Conseditatum fugitionsera coratus.

B este boekenklant,

Het is weer tijd voor een nieuwe catalogus vol bijzondere boeken. Uitgeverij 
Rozekruispers brengt dit najaar vijf nieuwe titels uit! Vier daarvan zijn al ver-
schenen. Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis, jezelf en de samen-
leving transformeren van André de Boer, Weg in Tao, de kunst van innerlijke 
alchemie van Elly Nooyen, Zonder mij van Olette Luitwieler en Universeel 
bewustzijn, Tao – Universeele bewustwording, Teh van C. van Dijk. 
Het blijft een wonder als je een nieuwe uitgave voor het eerst in handen 
krijgt. Als een geboorte, na vele maanden van intensieve samenwerking met 
auteur, redacteur, corrector en ontwerper, is het er. En dan is de tijd aange-
broken om de wereld in te trekken, naar u! Naar alle mensen die zoeken 
en verlangen naar bijvoorbeeld de hartverwarmende woorden die Olette 
Luitwieler schrijft in een van haar gedichten, dat wij in diepste wezen vorm-
gegeven Liefde zijn. En wanneer wij ons hiervan doordrongen zijn, vangt er 
een groots alchemisch proces aan, zoals Elly Nooyen ons voorhoudt in haar 
nieuwe boek Weg in Tao. Een verandering van You wei naar Woe Wei, het 
niet-doen. Want wanneer niet-doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan en 
vinden wij onze weg in Tao. Staande in dit proces worden wij een fakkeldra-
ger, een drager van Licht in de wereld. Welke fakkeldragers ons zijn voorge-
gaan in de Rozenkruiserstraditie kun je lezen in het nieuwe boek van André 
de Boer, Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis. Om vervolgens ook 
daadwerkelijk zelf een fakkeldrager te worden en zo jezelf en de wereld om 
je heen te stuwen tot de grote verandering, de transformatie waar zo naar 
wordt uitgekeken. En, last but not least, Jacob Böhme!. In december verschijnt 
zijn Theoscopia, vertaald door Boudewijn Koole, dat op 18 december ge-
lanceerd zal worden in de Embassy of the Free Mind in Amsterdam. 
 
Maartje Letema

1

E en eigenzinnige vertaling van de Tao Teh King, direct uit het Chinees vertaald
door E.J. Welz en de al even eigenzinnige berijming daarvan door C. van Dijk 

zijn in deze uitgave van Rozekruis Pers bijeengebracht. 
Beide publicaties zijn al geruime tijd niet meer verkrijgbaar. C. van Dijk heeft het werk 
uit vele bestaande vertalingen, hoofdzakelijk uit de Duitse versie van Alexander Uhlar, 
vervaardigt. Voor de zoekende mens bieden zijn Paraphrasen inzicht en verdieping en 
de lezer kan zeker momenten van schoonheid en troost ondergaan.
In 1934 schreef Willem Kloos over de araphrasen: '...dit boek [...] moet woord voor 
woord worden gelezen en over iedere zinspreuk, die men er
aantreft, moet dan dikwijls lang en bedaard worden nagedacht, met van alle tijdelijke 
moderne vooropstellingen volkomen vrijen geest [...] Doch doet men dit, is men nog in 
staat dit te doen, geheel en al onbevangen, dus zich volkomen losgemaakt hebbend 
van alles wat men aangeleerd of zich gewend heeft om te meenen, dàn kan deze 
lektuur zeer vruchtbaarmakend heeten voor onze eigene vrije Ziel...' 
De vertaling van Welz is een originele benadering, omdat zij de Chinese karakters eer-
der omschrijft dan ze een zo precies mogelijke vertaling weergeeft. Deze is een steun 
en plaatsbepaling, zodat de lezer meteen weet bij welk vers hij is, als hij de berijming 
van Van Dijk leest. In deze uitgave verschijnen beide werken opnieuw. De Paraphrasen 
werden in 1934 en 1935 in twee delen gepubliceerd door de Nederlandsche Keur-
boekerij in Amsterdam, E.J. Welz' vertaling van de 81 verzen van Lao Zi verscheen in 
1947 bij F. Kroonder in Bussum.

U N I V E R S E E L  B E W U S T Z I J N  T A O

U N I V E R S E E L E  B E W U S T W O R D I N G  T E H

Rozekruis Pers 

E.J. WELZ - TAO TEH KING & C. VAN DIJK - PARAPHRASEN

Een eigenzinnige vertaling van de Tao Teh King, direct uit het Chinees 

vertaald door E.J. Welz en de al even eigenzinnige berijming daarvan door 

C. van Dijk zijn in deze uitgave van Rozekruis Pers bijeengebracht. 

Beide publicaties zijn al geruime tijd niet meer verkrijgbaar. C. van Dijk 

heeft het werk uit vele bestaande vertalingen, hoofdzakelijk uit de Duitse 

versie van Alexander Uhlar, vervaardigt. Voor de zoekende mens bieden 

zijn Paraphrasen inzicht en verdieping en de lezer kan zeker momenten 

van schoonheid en troost ondergaan. 

In 1934 schreef Willem Kloos over de Paraphrasen: ‘…dit boek […] moet 

woord voor woord worden gelezen en over iedere zinspreuk, die men er 

aantreft, moet dan dikwijls lang en bedaard worden nagedacht, met van 

alle tijdelijke moderne vooropstellingen volkomen vrijen geest […] Doch 

doet men dit, is men nog in staat dit te doen, geheel en al onbevangen, dus 

zich volkomen losgemaakt hebbend van alles wat men aangeleerd of zich 

gewend heeft om te meenen, dàn kan deze lektuur zeer vruchtbaarma-

kend heeten voor onze eigene vrije Ziel…’

De vertaling van Welz is een originele benadering, omdat zij de Chinese 

karakters eerder omschrijft dan ze een zo precies mogelijke vertaling weer-

geeft. Deze is een steun en plaatsbepaling, zodat de lezer meteen weet bij 

welk vers hij is, als hij de berijming van Van Dijk leest. 

In deze uitgave verschijnen beide werken opnieuw. De Paraphrasen wer-

den in 1934 en 1935 in twee delen gepubliceerd door de Nederlandsche 

Keurboekerij in Amsterdam, E.J. Welz’ vertaling van de 81 verzen van Lao 

Zi verscheen in 1947 bij F. Kroonder in Bussum.
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Tao, Universeel 
bewustzijn

Teh, Universeele 
bewustwording
E.J. Welz – Tao Teh King & 
C. van Dijk – Paraphrasen

hard back | 190 blz | € 24,50 
bestelnr. 1261 | ISBN 978 6732 465 6

W aar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de Rozen-
kruisers? Waarom wordt de Alchemische Bruiloft van Christiaan Rozen-

kruis beschouwd als een belangrijk inwijdingsgeschrift? Hoe kun je de weg van 
de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Delf in de goudmijnen van de 
drie klassieke Rozenkruisersmanifesten en je diepste wezen, en stem je leven 
af op de daarin verborgen geestelijke schatten! Bestudeer de landkaart van de 
Rozenkruiserstraditie en bepaal je koers aan de hand van je innerlijk kompas.

Het werk van de Rozenkruisers richt zich – symbolisch gesproken – op het 
versterken van de connectie tussen het kruis en de roos, tussen het tijdelijke en 
het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke. Dat draagt bij aan de 
regeneratie van mens en maatschappij. De leringen van het Rozenkruis hebben 
een universele en tegelijkertijd een Christocentrische signatuur. Ze stellen je in 
staat te komen tot een innerlijk weten, tot gnosis, door het gaan van een scho-
lingsweg in het dagelijkse leven. 

Kijk door 22 vensters naar de historie en de wijsheid van de Rozenkruisers. 
Leer van de korte uitspraken en levensbeschrijvingen van 22 auteurs die het 
licht van het Rozenkruis allemaal op hun eigen manier hebben uitgedragen, 
onder wie Paracelsus, Francis Bacon, Jan Amos Comenius, Johann Wolfgang 
von Goethe, Rudolf Steiner, Jan van Rijckenborgh en Catharose de Petri. Laat je 
door de fakkeldragers inspireren. Zoek wat zij zochten, en je zult vinden!

De reis naar binnen - van inzicht naar gnosis
Het werk naar buiten - van dienstbaarheid naar vervulling

Wil je bijdragen aan een werkelijk hoopvolle toekomst voor anderen en 
voor jezelf? Dan kun je niet meer volstaan met het herhalen van het 
verleden. Dan dien je te gaan staan in een voortdurende stroom van 
innerlijke vernieuwing. Wanneer je gaat leven vanuit de Ene Bron, 
openbaart zich in jezelf een innerlijk weten dat kan leiden tot een 
vervullend leven dat bijdraagt aan wereldwijde geestelijke bewustwording 
en vernieuwing.

Dit is kortweg de boodschap van de bevrijdende impuls van het 
Rozenkruis die sinds de renaissance waarneembaar is in de samenleving. 
Die blijmare wordt steeds weer opnieuw geformuleerd en 
uitgedragen aan de hand van onvergankelijke principes op een manier 
die aansluit bij de tijdgeest, de cultuur en de omstandigheden.

Waar staat het Rozenkruis voor? Wat zijn de geheimen van de 
rozenkruisers? Waarom wordt ‘De Alchemische Bruiloft van Christiaan 
Rozenkruis’ beschouwd als een belangrijk inwijdingsgeschrift? Hoe kun 
je de weg van de roos en het kruis gaan in je dagelijkse leven? Delf in de 
‘goudmijnen’ van de drie klassieke rozenkruisersmanifesten en je diepste 
wezen, en stem je leven af op de daarin verborgen geestelijke schatten! 
Bestudeer de ‘landkaarten’ van de rozenkruiserstraditie en bepaal je koers 
aan de hand van je innerlijk kompas.

Het werk van de rozenkruisers richt zich - symbolisch gesproken - op het 
versterken van de connectie tussen het kruis en de roos, tussen het 
tijdelijke en het eeuwige, tussen het natuurlijke en het goddelijke. 
Dat draagt bij aan de regeneratie van mens en maatschappij. De leringen 
van het Rozenkruis hebben een universele en tegelijkertijd een 
Christocentrische signatuur. Ze stellen je in staat te komen tot een 
innerlijk weten, tot gnosis, door het gaan van een scholingsweg in het 
dagelijkse leven. 

Kijk door 22 vensters naar de historie en de wijsheid van de rozenkruisers. 
Leer van de korte uitspraken en levensbeschrijvingen van 22 auteurs die 
het licht van het Rozenkruis allemaal op hun eigen manier hebben 
uitgedragen, onder wie Paracelsus, Francis Bacon, Jan Amos Comenius, 
Johann Wolfgang von Goethe, Rudolf Steiner, Jan van Rijckenborgh en 
Catharose de Petri. Laat je door de fakkeldragers inspireren, maar volg 
hen niet. Zoek wat zij zochten, en je zult vinden!

Onze bazuin zal in volle omvang weerklinken.
Wat enkelen nu fluisteren
en in gesluierde taal verhullen,
zal in de toekomst de aarde vervullen.

Confessio Fraternitatis R.C. (1615) 
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Johann Wolfgang von Goethe

Karl von Eckartshausen

Anna Bonus Kingsford

Annie Besant

Arthur Edward Waite

Rudolf Steiner

Harvey Spencer Lewis

Manly Palmer Hall

Max Heindel

Zwier Willem Leene

Jan van Rijckenborgh

Catharose de Petri
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Mysteriën en fakkeldragers 
van het Rozenkruis 

jezelf en de samenleving transformeren

Mysteriën en 
fakkeldragers
van het 
Rozenkruis  
jezelf en de samenleving 
transformeren
 
André de Boer

softback | 420 blz | € 22,50
bestelnr. 1259 | ISBN 978 90 7794 480 9
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Oude culturen....................................... blz 03
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Ut alibus. Eveliatium fugit reicae voluptas a net que eum 
earumquia core labor alit illaut aut alia cumquis maximus 
antiatem apid estrum essi cus.

Ta amust, simus, sequia ipicid que libusam, siment 
eicilliqui officita volupie nturero int.

Ut rendis sollorepudi saestio cus endae mostrum labo. 
Nem quo isquis recae sitae pos as por aut autam, a qui a 
is volupta descia si nistiuntem et quis et il ipicia volorepro 
temperr uptatem. Conseditatum fugitionsera coratus.

Dit is mijn verhaal
Jonge christenen over geloof, 
hoop en inspiratie
Stegeman, Janneke | hardcover | 160 blz | € 24,99  
ISBN 9789023956709

Dit is mijn verhaal is een prachtig fotoboek dat een goed 
beeld geeft van het christendom in de 21e eeuw. Theoloog 
Janneke Stegeman gaat in gesprek met 18 jonge chris-
tenen uit verschillende stromingen, topfotograaf Cigdem 
Yuksel maakt portretten van hen. Aan de hand van een 
Bijbelverhaal vertellen Ihab, Joenoes, Thirza en anderen 
over een kantelpunt in hun leven. Verhalen vol hoop en in-
spiratie, geloof en twijfel, traditie en moderniteit. Dit is het 
boek bij de gelijknamige expositie van het Bijbels Museum 
over jonge christenen.

De infographic Bijbel
Sawrey, Karen | hardcover | 224 blz | € 34,99  
ISBN 9789043531931

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. De illustraties 
en diagrammen (infographics) in dit boek brengen op een 
moderne manier de grote verhalen van het Oude en Nieuwe 
testament tot leven, van de schepping en de ark van Noach 
tot de reizen van Paulus. Zij bieden een verrassende en aan-
trekkelijke hulp bij de bestudering van de bijbel.

Van Egypte naar Atlantis 
de boven- en onderwereld van 
Osiris
Zitman, Wim | paperback | 287 blz | € 24,95  
ISBN 9789077135372

Al duizenden jaren houdt het raadsel Atlantis mensen be-
zig. Het zou ooit verzonken zijn in de Atlantische Oceaan. 
Op de wand van de Horus-tempel te Edfu in Egypte vinden 
we een verhaal dat licht werpt op deze kwestie. De tekst 
bevestigt de catastrofale ondergang van een eilandenrijk in 
lang vervlogen tijden, de bakermat van de Egyptenaren. 

Deze opzienbarende ontdekking geeft ons nieuwe inzich-
ten in hun rituelen en cultuur, die wij terug vinden in de 
Piramideteksten, Sarcofaagteksten en in het Dodenboek. 

Goden van Egypte
Op zoek naar de wetten  
van de kosmos
Raven, Maarten | hardcover | 150 blz | € 19,95  
ISBN 9789088907210

Mythologische verhalen vol avontuur, geweld en erotiek ver-
tellen over de duizenden goden van de oude Egyptenaren. 
We kunnen onze schouders erover ophalen, maar dan doen 
we die eeuwenoude godsdienst toch tekort. Meer dan drie-
duizend jaar lang hebben deze goden mensen aangespro-
ken die tot de meest ontwikkelde volkeren van de oudheid 
behoorden. Alleen als we hun geloof serieus nemen, kunnen 
we iets van hun cultuur begrijpen. Oorspronkelijk versche-
nen n.a.v. een tentoonstelling in Leiden.

Inwijding
Priesteres in Egypte
Haich, Elisabeth | paperback | 400 blz | € 25,00  
ISBN 9789020215892

Een tijdloze spirituele klassieker die op het eerste gezicht 
leest als spannend boek maar op iedereen die het leest 
een blijvende persoonlijke impact heeft. Als meisje droom-
de Elisabeth Haich dat ze de dochter was van een farao 
en het nichtje van een hogepriester. Als volwassene heeft 
ze nog veel meer herinneringen aan haar leven aan het 
Egyptische hof. Hier wordt ze ingewijd in een verborgen 
mystieke wijsheid. Als priesteres is haar allergrootste wens 
tenslotte vervuld.

Tao Te Tjing, het boek over 
vrede en vreugde
de Tao voor kinderen en andere 
volwassenen
Schweitzer, Roeland | hardcover | 200 blz | € 19,95  
ISBN 9789492421951

De Tao Te Tjing is een fascinerend boek: Chinees, oud, 
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Ons feilbare denken
Thinking, fast and slow
Kahneman, Daniel | hardcover | 528 blz | € 29,99  
ISBN 9789047013044

Daniel Kahneman is een van de invloedrijkste psychologen 
ter wereld en ‘Ons feilbare denken’ is wereldwijd een best-
seller. In 2002 kreeg hij de Nobelprijs voor de Economie 
voor zijn onderzoek met Amos Tversky naar hoe mensen 
denken en beslissingen nemen. Zijn gedachtegoed heeft 
diepgaand effect gehad op vele terreinen, waaronder econo-
mie, geneeskunde en politiek. ‘Ons feilbare denken’ brengt 
al die jaren onderzoek en wetenschap in één boek samen.

De Zaak Zonnestelsel
Wat er gebeurde met de Zon en de 
planeten
Calmthout, Martijn van | paperback | 208 blz | € 19,99  
ISBN 9789088031014

Het lijkt zo vertrouwd, het zonnestelsel. Een handvol plane-
ten die ordelijk om een centrale ster draaien, sommige van 
rotsen, andere van gas. Wat manen. Een enkele komeet. 
Bekend terrein dus, denken we. In werkelijkheid wemelt 
het zonnestelsel van de raadsels en onbegrepen verschijn-
selen. Waar komt de zon vandaan? Hoe alleen is het zonne-
stelsel? Wat wordt er later van de aarde als de zon sterft? 
De schrijvers speuren als detectives naar antwoorden op de 
vele vragen.

Lorentz
Berends, Frits | hardcover | 728 blz | € 29,99  
ISBN 9789044642667

Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) is samen met 
Christiaan Huygens, Nederlands grootste natuurkundige. 
Op 24-jarige leeftijd werd hij hoogleraar theoretische na-
tuurkunde in Leiden. Na zijn Nobelprijs van 1902 groeide 
Lorentz uit tot een internationale coryfee. Zijn elektronen-
theorie stond op gelijke hoogte met Einsteins relativiteits-
theorie. Na de Eerste Wereldoorlog benutte hij zijn gaven, 
innemende karakter en tact om als onvermoeibare verzoe-
ner op te treden. Als voorzitter van de Zuiderzeecommissie 
rekende hij persoonlijk de loop van de Afsluitdijk uit.

wereldberoemd, bescheiden, instructief, spiritueel en... 
soms onbegrijpelijk. Het werk wordt toegeschreven aan de 
filosoof Lao Tse, die de basis legde voor de Tao in de zesde 
eeuw voor Christus. Na tien jaar voorstudie wist schrijver 
Roeland Schweitzer een prachtige eigentijdse hertaling te 
maken voor kinderen en andere volwassen: speels, vrij, in 
de geest van de Tao en vooral lekker dichtbij. De prachtige 
natuurfoto’s van George Burggraaff geven het boek een ex-
tra laag.

Boeddhistische Psychologie
Hartzema, Robert | paperback | 428 blz | € 22,90  
ISBN 9789063501006

Dit boek geeft een helder overzicht van de verschillende 
psychologische inzichten en oefeningen uit de vier be-
langrijkste boeddhistische stromingen die elkaar naadloos 
aanvullen en uiteindelijk kunnen leiden tot de ultieme be-
vrijding of verlichting. Daarnaast vergelijkt de auteur deze 
inzichten regelmatig met de westerse psychotherapie. Het 
boek bevat een schat aan kennis voor ieder die werkelijk 
op zoek is naar bewustwording en bevrijding, of zich bezig-
houdt met meditatie en het ontwikkelen van oplettendheid 
(mindfulness).

De wetten van de wereld
Het grote verhaal van de wiskunde
Launay, Mickaël | paperback | 280 blz | € 23,99  
ISBN 9789463820189

Deze Franse wiskundige en YouTube-ster neemt ons mee 
op een fascinerende reis door de geschiedenis van cijfers 
en getallen. Aan de hand van vele anekdotes laat hij zien 
hoe wiskunde is ontstaan om de wereld om ons heen beter 
te begrijpen. Al in de prehistorie bestonden er ingenieuze 
geometrische patronen. Later ontstonden rekenkunde en ge-
ometrie, bijvoorbeeld om het aantal schapen in een kudde 
te tellen of om velden te meten en wegen aan te leggen. 
Wiskunde op een toegankelijke manier!
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Piet Mondriaan – Schilderen en 
schrijven in Laren en Blaricum
Veen, Louis | paperback | 300 blz | € 19,95  
ISBN 9789086841943 | verschijnt 15-11-2019

Begin 1912 woont en werkt Piet Mondriaan (1872-1944) 
in Parijs. Eind juli 1914 komt hij voor een paar weken 
naar Nederland, maar door het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog is hij genoodzaakt om de terugreis uit te stel-
len. Na wat omzwervingen belandt hij begin 1915 in een 
(leegstaand) pension in Laren. Mondriaans verblijf in Laren 
en Blaricum is cruciaal geweest voor zijn schilderkunstige 
en theoretische ontwikkeling. Hier stond zogezegd de wieg 
van de geometrisch abstracte stijl waarmee Mondriaan later 
wereldberoemd zou worden. 

Kunst & Christendom
300 taferelen
Claes, Jo | hardcover | 392 blz | € 34,99  
ISBN 9789002268908

Tweeduizend jaar christendom heeft een indrukwekkende 
schat aan kunstvoorwerpen opgeleverd. Dit boek biedt een 
chronologisch overzicht van de driehonderd belangrijkste ta-
ferelen in de christelijke kunst, van het scheppingsverhaal 
uit Genesis tot de Apocalyps van Johannes. Dankzij een lijst 
met elementen kun je snel herkennen over welke scène 
het gaat. Dat een appel dikwijls naar de zondeval verwijst 
is wel bekend, maar in welke taferelen kun je een draak 
tegenkomen?

Kinderen die de wereld hebben 
veranderd
Ruiter, Peter de | paperback | 287 blz | € 17,95  
ISBN 9789491833182

Wat is de overeenkomst tussen Malala en Anne Frank? Ze 
hebben beiden de ogen van de wereld geopend. Ze hebben 
ons gewezen op het onrecht dat hun en andere kinderen 
wordt aangedaan. Malala is ten strijde getrokken voor haar 
recht op onderwijs. Anne Frank is ongewild een symbool ge-
worden van het effect dat oorlog heeft op het leven van kin-
deren. Dit boek beschrijft twintig kinderen die de aandacht 
hebben gevestigd op problemen als kinderarbeid, armoede, 
kinderhuwelijken en honger.

De stem van de plant
Fascinerende ontmoetingen met 
planten
Gagliano, Monica | paperback | 192 blz | € 22,50  
ISBN 9789020215793

Recent onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat planten en 
bomen met elkaar kunnen communiceren en een heel eigen 
leven leiden. Ze beschikken over vaardigheden die we tot 
nu toe alleen aan onszelf en aan dieren toeschreven. Het is 
tijd dat wij ons botanisch bewustzijn vergroten en gaan luis-
teren naar de plant. Dat is namelijk de hoogste tijd, zegt die 
plant, want onze natuurlijke omgeving verdient veel meer 
respect dan we haar nu geven. 

Het kosmisch rariteitenkabinet
Allesverslindende sterren, 
verdampende planeten en raadsel-
achtige berichten uit het heelal
Hal, George van | paperback | 176 blz | € 17,00  
ISBN 9789059569577 | verschijnt 15-11-2019

Het heelal zit vol onvoorstelbaar rare dingen. Een planeet 
die zo heet is dat-ie letterlijk verdampt, bijvoorbeeld. Een 
mysterieus radiosignaal dat best wel eens van aliens kan 
komen. Hongerige zwarte gaten die op hoog tempo op ons 
af komen razen. In dit boek nemen twee sterrenkundigen 
en wetenschapsjournalisten je mee op reis naar de vreemd-
ste uithoeken van het heelal en laten je kennismaken met 
de meest angstaanjagende, fascinerende en bizarre wonde-
ren van onze kosmos.

Sterrenbeelden
het verhaal van de Kosmos, 
verteld via de 88 sterpatronen aan 
de nachtelijke hemel
Schilling, Govert | hardcover | 240 blz | € 39,99  
ISBN 9789059569461

Sterrenbeelden is een rijk geïllustreerde, fascinerende gids 
voor alle 88 sterrenbeelden aan de hemel. Perfect voor 
hobby-astronomen en sterrenliefhebbers van elke leeftijd. 
De hele geschiedenis van de astronomie komt aan bod. 
Het boek is alfabetisch gerangschikt naar sterrenbeeld. Het 
biedt informatie over onder andere naamgeving en oor-
sprong, omvang, zichtbaarheid en het aantal sterren. 
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Europa
De eerste 100 miljoen jaar
Flannery, Tim | paperback | 416 blz | € 29,99  
ISBN 9789045037769 | verschijnt 17-1-2020

Flannery vertelt de rijke geschiedenis van Europa vanuit 
een vernieuwende invalshoek: de ecologie. Door de eeuwen 
heen zijn talloze dier- en plantsoorten naar Europa gemi-
greerd en met haar mee geëvolueerd. Hier leefden holen-
beren en mammoeten én vonden cruciale ontwikkelingen 
plaats in de ontwikkeling van onze eigen soort. Sinds de 
mens 40 000 jaar geleden in Europa aankwam heeft hij 
enorme invloed gehad op de flora en fauna en die invloed 
neemt alleen maar toe...

De metamorfose van de wereld
Een mondiale geschiedenis van de 
negentiende eeuw
Osterhammel, Jürgen | hardcover | 1168 blz | € 49,99  
ISBN 9789045030135| verschijnt 17-2-2020

Een monumentale geschiedenis van de negentiende eeuw. 
Osterhammel vertelt een mondiale geschiedenis met een 
adembenemende reikwijdte en een enorme eruditie. Hij 
neemt de lezer mee van Londen naar New Delhi, van de 
Latijns-Amerikaanse revoluties naar de Taiping- opstand, van 
de opera van Parijs naar die van Manaus in Brazilië, van 
Europese emigranten naar de bedreigde nomadische stam-
men overal op onze planeet. Hij vertelt over een wereld 
die steeds meer vervlochten raakt door de telegraaf, het 
stoomschip en de spoorweg.

Het einde van tijd – Gesprekken 
over de toekomst van de mensheid
Krishnamurti, Jiddu & David Bohm | paperback | 320 blz 
€ 24,95 | ISBN 9789062711574

De urgente en actuele problemen van onze tijd worden in 
dit boek vanuit een unieke invalshoek belicht. Het bevat 
fascinerende dialogen tussen: Jiddu Krishnamurti en de na-
tuurkundige David Bohm. Samen onderzoeken ze de fun-
damentele oorzaak van de problematiek en wat wij daar-
aan kunnen doen. Diepgaande gesprekken over goed en 

Wereldgeschiedenis van Neder-
land – Huygens Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis
Diversen | paperback | 752 blz | € 25,00  
ISBN 9789026349812

In Wereldgeschiedenis van Nederland vertellen meer dan 
honderd onderzoekers op het gebied van geschiedenis en 
cultuur het wereldwijde verhaal van onze geschiedenis. 
In dit verhelderende boek laten zij zien hoe Nederland de 
wereld door de eeuwen heen mede heeft vormgegeven en 
andersom: hoe Nederland zich onder invloed van verre en 
nabije buren heeft ontwikkeld.

De zeven steden – Een reis door 
duizend jaar geschiedenis: hoe 
ideeën uit de oudheid ons bereikten
Moller, Violet | hardcover | 320 blz | €29,99  
ISBN 9789029093552

Een schitterend onderzoek naar hoe kennis over de as-
tronomie, wiskunde en geneeskunde sinds de oudheid is 
blijven bestaan. We worden meegenomen naar het oude 
Alexandrië en het negende-eeuwse Bagdad, naar het isla-
mitische Córdoba en het katholieke Toledo, naar Salerno’s 
middeleeuwse medische school en Palermo, de hoofdstad 
van Sicilië met een levendige mix van culturen, en uiteinde-
lijk naar Venetië, waar de drukpersen zorgden dat geschrif-
ten over het sterrenstelsel en de geneeskunde beter konden 
worden verspreid.

De meeste mensen deugen
Een nieuwe geschiedenis van de 
mens
Bregman, Rutger | paperback | 528 blz | € 25,00  
ISBN 9789082942187

De westerse cultuur is doordrongen van het geloof in de 
verdorvenheid van de mens. Maar wat als we het al die 
tijd mis hadden? De jongste inzichten uit de psycholo-
gie, de economie, de biologie en de archeologie komen 
aan bod. Bregman neemt ons mee op een reis door 
de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op oude 
vragen. Waarom veroverde juist onze soort de aarde? Hoe 
verklaren we onze grootste misdaden? En zijn we diep 
vanbinnen geneigd tot het kwade of het goede? 
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zijn eigen hart en verstand, die ontoereikend, misvormd of 
juist heel ontwikkeld zijn. Iedereen ontdekt andere waar-
heden, behalve zij die de ware liefde en de ware wijsheid 
bezitten. Zij hebben dezelfde waarheid ontdekt en daarom 
spreken zij allen in wezen dezelfde taal.’ 

Het lichaam
Een reisgids
Bryson, Bill | paperback | 448 blz | € 29,99  
ISBN 9789045040028

Bill Bryson toont in Het lichaam dat er geen wonderbaar-
lijker verhaal bestaat dan dat van ons eigen lichaam. In 
zijn bestseller Een kleine geschiedenis van bijna alles 
maakte Bill Bryson de wetenschap over het ontstaan van de 
wereld toegankelijk voor miljoenen lezers. Nu richt hij zijn 
aandacht op de kleinste eenheid van ons bestaan: onszelf. 
Want elk mens is een universum op zich, bestaande uit 
37,2 biljoen cellen. In Het lichaam neemt hij ons mee op 
avontuur van kop tot teen. Uitzonderlijk rijk aan informatie, 
onderhoudend, vol humor: Bill Bryson op zijn best.

Vet belangrijk
Feiten en fabels over voeding, 
vetverbranding en verborgen 
dikmakers 
Boon, Mariëtte| paperback | 288 blz | € 20,99  
ISBN 9789026346521

Vet is een cruciaal onderdeel van je lichaam. Het maakt 
hormonen, communiceert met je hersenen en levert ener-
gie. Hoewel je zonder vetweefsel niet zou kunnen leven, 
bestaan er over dit orgaan – ja, vet is een orgaan – veel 
vooroordelen. De laatste wetenschappelijke inzichten over 
lichaamsvet en (over)gewicht worden besproken en de vele 
factoren in kaart gebracht die hierop van invloed zijn: van 
slaap tot stress en van erfelijke aanleg tot medicijngebruik. 
VET belangrijk is voor iedereen die op een slimme en ef-
fectieve manier een gezond gewicht wilt bereiken én be-
houden. 

kwaad, het denken en bewustzijn, de wezenlijke aard van 
ons bestaan, de betekenis van sterven en de relatie van het 
individu tot de maatschappij komen aan bod, vanuit zowel 
een spirituele als wetenschappelijke invalshoek. 

Het geheim van het getal
Mosmuller, Mieke | paperback | 125 blz | € 19,90  
ISBN 9789075240733

De intelligentie is een groot goed voor de mens, zowel in 
het gewone leven als ook in wetenschap en kunst. Als veld 
voor de spiritualiteit is de intelligentie niet erkend. Het lijkt 
eerder een gebied dat verlaten moet worden, wil je tot de 
diepere wijsheden van het bestaan doordringen. Maar we 
hoeven niet passief te blijven met betrekking tot de ontwik-
keling van de intelligentie. Ze kan wel degelijk ontwikkeld 
worden en blijkt dan juist een stevige ondergrond te zijn 
voor een spirituele ontwikkeling. 

Wit vuur
Spirituele inzichten en leringen 
van Advaita Zenmeester Mooji
Mooji | paperback | 350 blz | € 23,50  
ISBN 9789492066244

Mooji is een internationaal befaamde Wijze die op de meest 
mooie, liefdevolle en levendige manieren rechtstreeks wijst 
naar de onvergankelijke Waarheid. Zijn uitspraken doen 
deze tijdloze wijsheid in ons hart ontwaken en ze wassen 
alles weg wat onecht is, zodat alleen de vreugde en de stilte 
van puur zijn overblijven. Duik in zijn liefdevolle wijsheid en 
begeleiding die je in dit waardevolle boek vindt - laat het 
datgene verbranden wat niet waar is in jou en laat het je 
weer tot leven wekken als datgene wat niet kan sterven.

Waarheid, de vrucht van wijs-
heid en liefde – Izvor, 234

Aïvanhov, Omraam Mikhael | paperback | 230 blz 
€ 14,95 | ISBN 9789076916491

‘Dat er zoveel verschillende en tegenstrijdige waarheden 
verkondigd worden in de wereld, komt omdat zij de vervor-
ming van het hart en het verstand van de mens weerspiege-
len. Wanneer iemand tegen je zegt: “Voor mij is de waar-
heid dat…” dan is dat “zijn” waarheid die iets zegt over 
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meer konden. Over een aantal decennia zal veganistisch de 
norm zijn, en vragen onze kleinkinderen ons hoe we ooit 
dieren hebben kunnen eten. Met een optimistische blik laat 
Roanne van Voorst zien hoe we ons op deze toekomst kun-
nen voorbereiden. 

Het 50+ brein
Ouder wordende hersenen in de 
moderne maatschappij
Sitskoorn, Margriet | paperback | 128 blz | € 15,00  
ISBN 9789044642520 | verschijnt 27-11-2019

In Het 50+ brein plaatst Margriet Sitskoorn, auteur van de 
bestseller Het maakbare brein, recente wetenschappelijke 
inzichten op het gebied van hersenen en ouder worden in 
het alledaagse bestaan. ‘De kennis van plasticiteit van de 
hersenen is ongelooflijk belangrijk voor het leven van alle-
dag. Deze kennis kan ingezet worden om een gezond brein 
te ontwikkelen in de richting die de eigenaar voor ogen 
heeft (uit Het maakbare brein).’

Lichaam, adem, bewustzijn
Ervaringskennis uit de Tibetaanse 
yoga en lichaamsgerichtepsycho-
therapie over de energiecentra 
Hartzema, Robert | hardcover | 260 blz | € 69,00  
ISBN 9789063501150

Alle praktische kennis over de energiecentra, energiestro-
men en -blokkades, middenrif, bekkenbodem en andere 
spiervliezen, verschillende manieren van ademen, tien  
ademenergiestromen, vijf basis-emoties, en de acht ge-
laagdheden van het bewustzijn. Gebaseerd op de inzichten 
uit de Tibetaanse yoga, het vajrayana boeddhisme, en de 
westerse lichaamsgerichte therapie. Kennis voor iedereen 
die yoga beoefent of andere vormen van lichaamsbewust-
wording zoals tai chi of chi kung. Het boek is een verslag 
van een cursus van twee jaar, inclusief alle tekeningen van 
de energiestromen, -centra en blokkades.

Jamie’s VEG
Simpele en heerlijke maaltijden 
voor iedereen
Oliver, Jamie | hardcover | 309 blz | € 29,99  
ISBN 9789021573397

Geneeskunst van de wereld
Een arts over wat we kunnen leren 
van traditionele geneeswijzen
Grönemeyer, Dietrich | paperback | 296 blz | € 22,99  
ISBN 9789045038995

Grönemeyer bepleit een ruimere visie op de geneeskunst. 
Steeds meer mensen zoeken hun heil bij alternatieve ge-
neeswijzen, omdat ze bij hun reguliere huisarts of specialist 
niet of onvoldoende geholpen worden. Terwijl de westerse 
geneeskunde open zou moet staan voor de wijsheid van 
andere samenlevingen. Hij bepleit daarom een holistische 
benadering en reisde naar Tibet, China, India, Australië en 
Korea en vroeg genezers hun kennis over geneeskrachtige 
kruiden, meditatie en de traditionele Chinese geneeskunde 
te delen. Geneeskunst van de wereld brengt voor het eerst 
de wereld van alternatieve geneeswijzen in kaart.

Het einde van Alzheimer
Een leefstijlprogramma om 
cognitieve achteruitgang te 
voorkomen
Bredesen, Dale | paperback | 272 blz | € 23,50  
ISBN 9789463191722 | verschijnt 20-11-2019

Dit revolutionaire boek biedt hoop aan iedereen die alz-
heimer wil voorkomen en zelfs terugdraaien. In plaats van 
alzheimer te zien als een ongeneeslijke ziekte die vooral 
genetisch bepaald is, biedt hij een nieuw perspectief. Er zijn 
drie typen alzheimer waarbij verschillende elementen een 
rol spelen: ontstekingen; tekort aan stoffen die de hersenen 
ondersteunen als nutriënten, hormonen; en giftige stoffen 
zoals metalen of biotoxines. 36 metabolische factoren kun-
nen leiden tot het krimpen van de hersenen. We kunnen 
deze factoren weer in evenwicht brengen door aanpassin-
gen in onze voeding en levensstijl.

Ooit aten we dieren
Voorst, Roanne van | paperback | 288 blz | € 20,50  
ISBN 9789057599767

Melk is goed voor elk. Een ei hoort erbij. We zijn opgegroeid 
in een tijd waarin het eten van dierlijke producten volkomen 
geaccepteerd is. Wetenschappers voorspellen echter dat dit 
in de nabije toekomst taboe zal worden. Net zoals ooit hek-
senverbranding, slavernij en homodiscriminatie ineens niet 
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hun uiterlijk en voelen zich vaak onzeker op social media. 
Klinisch psycholoog en bestsellerauteur Lisa Damour schetst 
het hoe en waarom van de toename in druk en angsten bij 
tienermeisjes in de afgelopen jaren. Zij legt uit wat stress is 
én hoe je die positief kunt inzetten. 

Onvoorwaardelijk ouderschap
Kohn, Alfie | paperback | 320 blz | € 24,90  
ISBN 9789492995315

Vraag het een willekeurige ouder en ze zullen zeggen dat ze 
onvoorwaardelijk van hun kind houden. Onvoorwaardelijk 
van je kinderen houden is voor veel ouders vanzelfspre-
kend, onvoorwaardelijk opvoeden is in de praktijk een stuk 
lastiger! Onvoorwaardelijk ouderschap laat je nadenken 
over het soort relatie dat je met je kind wilt hebben, over 
je prioriteiten als ouder, en over hoe je veel fouten van je 
voorgangers kunt voorkomen. Het is zonder twijfel een van 
de meest overtuigende werken op het gebied van opvoed-
kunde.

Hoogsensitiviteit als kracht 
Bont, Carolina | hardcover | 216 blz | € 20,00  
ISBN 9789021573151

In ‘Hoogsensitiviteit als kracht’ geeft Carolina Bont de infor-
matie en diepgang over hoogsensitiviteit waar een nieuwe 
generatie naar op zoek is. Ze presenteert dit onderwerp, 
dat enorm in de belangstelling staat in een nieuwe vormge-
ving. Dit is het basisboek over hooggevoeligheid. Met deze 
bestseller ‘Hoogsensitiviteit als kracht’ brengt Carolina Bont 
hooggevoeligheid op een nieuwe, positieve manier over het 
voetlicht. Zij leert haar lezers het beste uit hun hooggevoe-
ligheid te halen.

Eenzaam
De weg naar een meer verbonden 
leven
Hodge, Leslie | paperback | 240 blz | € 19,99  
ISBN 9789401463638 | verschijnt 24-01-2020

‘Ik heb een partner, al bijna twintig jaar, en twee fantasti-
sche kinderen. Toch voel ik me eenzaam.’ Leslie Hodge is 
journalist en klinisch psycholoog. In haar praktijk wordt ze 
steeds vaker geconfronteerd met mensen die zich eenzaam 
voelen. Die verhalen triggerden haar journalistieke hart. Dus 

Jamie Oliver, het wereldwijde kookfenomeen, is terug! VEG 
staat vol supermakkelijke, gezonde, overheerlijke, toegan-
kelijke en betaalbare groenterecepten. De gerechten van 
Jamie knallen van kleur én smaak. Hij wil je ervan over-
tuigen dat groenten heerlijk en vullend zijn. Doe nieuwe 
briljante ideeën op met Jamie’s VEG. 

De vega optie
50 homemade vleesvervangers
Boon, Joke | paperback | 160 blz | € 20,99  
ISBN 9789046824825

Maak het zelf! Vega worstjes, burgers, ballen, beignets 
& meer. Elke dag vlees eten is niet meer van deze tijd. 
Supermarkten speelden de afgelopen jaren al handig in op 
deze trend: het schap vleesvervangers is flink uitgedijd. 
Maar wil je ook een keer iets anders? Geen probleem, met 
dit boek maak je het gewoon zelf. In De vega optie vind je 
50 heerlijke, originele burgers, ballen, schnitzels enzovoort 
die je zelf maakt met peulvruchten, paddenstoelen, noten, 
kaas, ei, tahoe en zelfs zeewier. 

Vegan Vibes
Steltenpool, Lisa | hardcover | 224 blz | € 20,99  
ISBN 9789400511569 | verschijnt 14-01-2020

Plantaardig eten heeft de toekomst en dit boek maakt daar 
een feestje van! Wereldwijd is het een snelgroeiende trend: 
vegan eten. Mensen laten vlees en zuivel niet alleen voor 
hun eigen gezondheid vaker staan, maar ook voor de ge-
zondheid van de aarde met al haar bewoners. Diëtist Lisa 
Steltenpool laat je op toegankelijke wijze kennismaken met 
plantaardig eten en geeft je onderbouwde voedingsinforma-
tie, praktische handvatten en een hele lading inspiratie om 
je eetpatroon op te fleuren. Pas wel op voor de bijwerkin-
gen: het kan je zomaar creatiever en energieker maken!

Stress bij tienermeisjes
Zo help je je dochter bij 
prestatiedruk en faalangst
Damour, Lisa| paperback | 312 blz | € 22,99  
ISBN 9789000365623

Onderzoek wijst uit dat meisjes veel gevoeliger zijn voor 
stress dan jongens. Meisjes willen voldoen aan de verwach-
tingen van ouders en leerkrachten; ze maken zich druk om 
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Rouw bij jongeren en jongvolwassenen (12-25 jaar) is 
volgens Riet Fiddelaers een gezond proces, waarin jonge 
mensen kwetsbaar én enorm veerkrachtig zijn. Toch leven 
er veel vragen bij mensen in hun omgeving. Een rugzak vol 
verdriet laat zien aan welke steun deze jongeren behoefte 
hebben om toch op te groeien tot gezonde volwassenen, 
gelukkig in hun relaties en hun beroep. In dit handboek 
vertellen jongeren zelf met herkenbare verhalen en voor-
beelden wat ze nodig hebben.

Stress
de psychologie van het omgaan met 
druk
McIntosh, Diane | paperback | 224 blz | € 23,99  
ISBN 9789045212289

Stress: het is een niet meer weg te denken factor in het da-
gelijks leven van velen. Vaak ervaren mensen echter stress 
op meerdere vlakken; werk is een belangrijke factor, maar 
ook relaties, geld en de constante aanwezigheid van prik-
kels via telefoon en social media zorgen voor een hoog 
stressniveau. Dit boek biedt technieken om de stressfacto-
ren te doorgronden, te begrijpen en te behandelen, door 
middel van infografphics, vragenlijsten en constructief ad-
vies. Identificeer de oorzaken van stress en leer ongewenste 
gedachtenpatronen om te zetten in positieve energie.

Homo universalis
Moreel kompas voor een nieuwe 
Europese renaissance
Egmond, Klaas van | paperback | 240 blz  
€ 21,50 | ISBN 9789044542349

Klimaatverandering, migratiestromen, populisme, frag-
mentatie van de nationale, Europese en mondiale politiek, 
handelsconflicten en een wankel financieel bestel. Deze 
problemen zijn terug te voeren op de overwaardering van 
materialistische en individualistische waarden, waardoor de 
mens een karikatuur van zichzelf geworden is. De mense-
lijke maat is verloren gegaan. Om die te hervinden kunnen 
we terugkeren naar het mensbeeld van de Renaissance, zo-

ging ze op onderzoek uit. Want wat weten we over een-
zaamheid? Waarom is het vandaag de dag zo moeilijk om 
ons verbonden te voelen met anderen? En wat kun je doen 
om aan die eenzaamheid te ontsnappen?

Leef het leven dat je bent
Higham, Nick | hardcover | 208 blz | € 22,90  
ISBN 9789492995254 

De auteur onderzoekt het hedendaagse dilemma rond een-
zaamheid. Hij laat zien dat dit wortelt in onze overtuiging 
dat we allemaal afgescheiden individuen zijn, gebonden 
aan onze persoonlijke beperkingen. Met behulp van de 
radicale mindfulness en praktische hulpmiddelen in deze 
verhelderende gids, leer je om je angsten en overtuigingen 
te observeren, accepteren en onderzoeken, waardoor je ge-
voel van verlorenheid en eenzaamheid plaats kan maken 
voor een liefdevolle staat van verbondenheid met alles en 
iedereen.

De kunst  
van het ongelukkig zijn
Dirk de Wachter | paperback | 105 blz | € 19,99  
ISBN 9789401463584

https://www.rozekruispers.com/nl/product/ 
9789401463584/de-kunst-van-het-ongelukkig-zijn.html 

Geïnspireerde blik op geluk en zingeving. Streven naar het 
geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin 
en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait.

In zijn nieuwste boek gaat Dirk De Wachter in op grote 
vraagstukken in onze maatschappij die ons leven bepalen, 
sturen of veranderen, maar die ons vooral in contact bren-
gen met de ander of met onszelf. Vanuit een constante ver-
wondering leert De kunst van het ongelukkig zijn ons om 
na te denken over wat gelukkig zijn echt kan betekenen. 

Een rugzak vol verdriet
Kwetsbaarheid en kracht  
van rouwende jonge mensen
Fiddelaers-Jaspers, Riet | paperback | 288 blz | € 29,99  
ISBN 9789025907051
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zeker sterker geworden. Hoe kan een samenleving omgaan 
met wat voor mensen heilig of onaantastbaar is in tijden 
van multiculturalisme? Intolerantie is moeilijk te verkopen, 
maar alles tolereren kan evenmin. Wat is de oorsprong van 
dit begrip en hoe valt het te definiëren? En wat zijn de 
hoogste waarden van een samenleving? Dit boek behandelt 
dergelijke vragen en biedt een reflectie op de vraag hoe een 
samenleving kan omgaan met heilige zaken.

Herinneringen aan Socrates
Xenophon | paperback | 176 blz | €19,50  
ISBN 9789086842001

De Atheense aristocraat Xenophon (ca. 430-355 v.Chr.) ont-
moette Socrates in 404 v.Chr. en werd een van zijn leerlin-
gen. Zijn Apomnemoneumata Sokratous of Herinneringen 
aan Socrates getuigen van zijn trouw aan Socrates. De 
eerste twee van de vier boeken weerleggen de aanklacht 
tegen Socrates ; de laatste twee gaan over economische en 
politieke problemen. Vooral in de laatste boeken ontpopt 
Socrates zich als deskundige op alle terreinen die in het 
boek ter sprake komen. De Socrates van Xenophon is, se-
rieuzer en minder diabolisch dan de figuur die wij bij Plato 
aantreffen. 

De geschiedenis van de filosofie
Grayling, A.C. | hardcover | 808 blz | € 49,99  
ISBN 9789000356171

De geschiedenis van de filosofie is een waar epos. Met 
zijn kenmerkende helderheid en finesse neemt hij de le-
zer mee van de wereldbeschouwingen en moralen van voor 
Boeddha, Confucius en Socrates, langs de christelijke over-
heersing van het Europese gedachtegoed, naar de renais-
sance en de verlichting, tot aan Nietzsche, Sartre en de 
filosofie van vandaag de dag. Grayling behandelt een breed 
scala aan onderwerpen, waaronder de metafysica, ethiek, 
esthetiek en logica. HIJ gaat dieper in op de vraag wat we 
van dit geheel aan stromingen hebben geleerd, én op welke 
vlakken we nog vooruitgang kunnen boeken.

De vrijheid om vrij te zijn – met 
een voorwoord van Thomas Meyer
Arendt, Hannah | paperback | 56 blz | € 10,00  
ISBN 9789045039305

als dat gestalte kreeg in de door Leonardo da Vinci verbeel-
de homo universalis. Aan dat mensbeeld kan een moreel 
kompas worden ontleend, waarmee we een uitweg kunnen 
vinden uit deze zorgwekkende ontwikkelingen. 

Ongetemde wijsheid
Levenslessen van krachtige en 
wijze vrouwen, godinnen en mystici
Starr, Mirabai | paperback | 256 blz | € 22,50  
ISBN 9789020216059

Door de eeuwen heen zijn er intellectuele en wijze vrouwen 
geweest. Wie kent de 12e-eeuwse mystica Hildegard von 
Bingen, de Indiase dichteres Mirabai, of de Moslimheilige 
Rabia Basri? Aan de hand van de levens van inspirerende en 
mystieke vrouwen uit heden en verleden laat Mirabai Starr 
zien wat vrouwelijke spiritualiteit is en wat de grote teksten 
van onder andere de Tao te Ching, de Koran en de Bijbel 
vanuit een vrouwelijk perspectief aan rijkdom te bieden heb-
ben. Een boek voor vrouwen die de mystieke essentie van 
alle religies en andere wijsheidstradities liefhebben.

Verzamelde wijsheid
Hiddinga, Jaap | paperback | 160 blz | € 19,95  
ISBN 9789493160286

In deze tijd zijn we druk met ons werk en onze relaties in 
een maatschappij van hectiek. Tegelijkertijd is er een toe-
nemend innerlijk bewustzijn dat men ook anders met het 
leven kan omgaan. Een rode draad in het boek is de verbin-
ding met de Goddelijke bron. Dit boek bevat verschillende 
onderwerpen die aansluiten bij deze levensfilosofie en die 
ondersteunend kunnen zijn voor een levenswijze van stilte 
en contemplatie, in verbinding met onze ziel, zodat men 
bewust met zichzelf, de medemens en de natuur omgaat. 
Want welk onderwerp men ook neemt, altijd is daar de wijs-
heid van het Goddelijke in te herkennen.

Waarom tolerantie niet de 
hoogste waarde kan zijn
Over de omgang met heilige zaken
Wit, Theo de | paperback | 304 blz | € 29,90 
ISBN 9789463402460

Zijn wij intoleranter aan het worden? De gevoeligheid van 
mensen voor afwijkende meningen of manieren van leven is 
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De vallei van de onsterfelijke 
meesters
Himadra, Aaravindha | paperback | 288 blz | € 25,00  
ISBN 9789020215489

Met De vallei van de onsterfelijke meesters schreef 
Aaravindha Himadra een internationale bestseller. Hij ver-
telt over een zware reis over moeilijk begaanbare paden 
die hij onderneemt naar het hart van de Himalaya, op zoek 
naar de Meesters van Amartya. Deze meesters bewaren een 
schat aan spirituele wijsheid. In een vallei, ver weg van de 
bewoonde wereld en omgeven door adembenemend natuur-
schoon leven zij al eeuwenlang een zuiver leven. Het lijkt 
alsof de tijd geen vat op hen heeft. Himadra gaat op zoek 
naar het geheim van hun levenskracht.

Een lied voor Achilles
Miller, Madeline | paperback | 368 blz | € 20,00  
ISBN 9789493081222

Achilles, ‘de beste onder de Grieken’, zoon van de wrede 
zeegodin Thetis en de legendarische koning Peleus, is sterk, 
snel en onweerstaanbaar knap. Patroclus is een zachtaar-
dige prins, verbannen uit zijn vaderland na een geweldda-
dig incident. Achilles neemt Patroclus onder zijn hoede en 
de twee jongens ontwikkelen een meer dan hechte vriend-
schap. Maar zij weten nog niet dat een wreed lot hen tot 
het uiterste zal testen en een afschuwelijk offer zal vra-
gen... Een lied voor Achilles is een episch liefdesverhaal, 
een spannende, ontroerende en unieke hervertelling. 

Ten Oosten van Eden
Steinbeck, John | hardcover | € 32,50  
ISBN 9789028293229 | verschijnt 17-01-2020

Het verhaal, over de families Trask en Hamilton, is een fami-
liesage en een moderne ‘hervertelling’ van het Bijbelboek 
Genesis. De Bijbelse broederstrijd van Kaïn en Abel gaat 
tussen Adam en Charles Trask en wordt later in verhevigde 
vorm voortgezet door Aron en Caleb. Oorzaak is de dunne 
scheidslijn tussen geliefd en onbemind zijn; waar eerst 

Hannah Arendt is een van de belangrijkste politieke denkers 
van de 20e eeuw. Geboren in 1906 in Duitsland vluchtte 
zij in 1933, na arrestatie, naar de Verenigde Staten. De 
vrijheid om vrij te zijn is een essay dat door een vriend 
van Hannah in 2017 onder deze titel werd gepubliceerd. 
Centraal is de vraag: wat is de betekenis van het begrip: 
revolutie en hoe verhoudt dat zich tot de notie van vrij-
heid. Zij onderzoekt dit onder andere a.h.v. van de Franse 
en Amerikaanse revolutie. Een citaat: ‘De onvergelijkelijke 
ervaring vrij te zijn voor een nieuw begin’. Het is raadzaam 
het nawoord van Thomas Meyer eerst te lezen ter verduide-
lijking voor wie de verscheidene revoluties niet paraat heeft.

Hoe geef ik vorm  
aan mijn leven?
Filosofie van het moderne bestaan
Dohmen, Joep | paperback | 272 blz | € 22,99  
ISBN 9789026348914 | verschijnt 16-01-2020

In Hoe geef ik vorm aan mijn leven? laat Dohmen zien op 
welke manieren wij ons een zelfstandig en betrokken leven 
kunnen toe-eigenen. Wie ben ik, wat wil ik met mijn leven 
en hoe slaag ik erin te zijn wie ik wil zijn? Dit zijn de oudste 
en belangrijkste vragen die de mens zich stelt.  Bildung is 
de moderne vormingsfilosofie die ons leert hoe we vorm 
kunnen geven aan ons eigen leven. In het voetspoor van be-
kende filosofen als Bieri, Neiman, Nussbaum en Sloterdijk 
laat Dohmen zien hoe we door Bildung een autonome en 
betrokken persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. 

Het uitschot en de geest
Paulus onder filosofen
Heiden, Gert-Jan van der | paperback | 264 blz | € 19,95  
ISBN 9789460043673

De apostel Paulus staat sinds de eeuwwisseling in het 
middelpunt van de filosofische belangstelling. Denkers als 
Taubes, Badiou, Agamben en Žižek - en eerder al Heidegger 
- vinden in Paulus’ brieven grondwoorden voor een nieuwe 
manier van denken over de wereld, de tijd en de geschiede-
nis, maar ook over de levenskunst, het recht en de politiek. 
Zij laten tevens zien hoe Paulus’ brieven niet alleen aan de 
basis staan van ervaringen die kenmerkend zijn voor onze 
cultuur, zoals het nihilisme en de dood van God, maar ook 
de politiek-sociale agenda van emancipatie. 
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Paracelsus – bloemlezing
De artsenij – het Woord Gods
Paracelsus, Bielau, K. (red) | hardback | 181 blz | van € 19,50 voor € 11,50 | bestelnr. 1161  
9789067323253

Paracelsus legde in de vijftiende eeuw de basis voor de moderne homeopathie. Hij werd vervolgd om wat hij deed en 
zei. Toch bleef hij zijn kennis verspreiden. In deze bloemlezing uit het werk van Paracelsus komen de geneeskunde 
en de filosofie samen. Volgens Paracelsus zijn er twee ‘artsenijen’: de zichtbare en de onzichtbare. De ene is van de 
aarde, de andere is het woord van God. Door deze samen te gebruiken, kan de mens echt beter worden.

De wolk boven het Heiligdom
Eckartshausen, K. von | softback | 94 blz | van € 13,00 voor € 7,50 | bestelnr. 1058 | 9789067320726

De Duitse mysticus Karl von Eckartshausen(1752-1803) schreef in 1802 zes brieven. Hij schetst daarin de opgang 
van de geest tot een graad, waarbij geloof overgaat in het aanschouwen van het goddelijke. Die weg is bewaard in de 
wijsheidsscholen. J. van Rijckenborgh schreef over dit werk: ‘De inhoud van deze brieven behoort tot het woord dat 
nimmer vergaat, het is de taal van het moderne Rozenkruis.’

De mysteriën der ware religie
Eckartshausen, K. von | softback | 176 blz | van € 17,00 voor € 10,50 | bestelnr. 1066 | 9789070196950

Karl von Eckartshausen schreef de teksten in dit boek in 1803. Het mysterie van het mens-zijn staat daarin centraal. 
Hij betoogt dat de mens aan de ene kant een materieel schepsel is en aan de andere kant een geestelijk wezen. Het 
belangrijkste mysterie van de religie is de herontdekking van de geest-mens, het wezen diep binnenin de vorm-mens. 
Dit wezen moet herenigd worden met het ‘alomtegenwoordige zijn’, met God.

De magische krachten der natuur 
Eckartshausen, K. von | softback | 78 blz | van € 14,00 voor € 8,50 | bestelnr. 1067 | 9789067320948

Von Eckartshausen beschrijft hier hoe de microkosmos tot haar huidige gedaante is gekomen. ‘De eerste mens, Adam, 
had een prachtig lichtkleed ontvangen. Door de uitdrijving uit het Paradijs heeft de mens dit lichtkleed verloren. In ons 
binnenste resteert nog een kleine lichtvonk die door het louterende vuur van de goddelijke Alchemie hoopt weer het 
volledige lichtkleed te bezitten.’ Prof. Antoine Faivre (esoterische historicus aan de Sorbonne) schreef een inleiding 
bij de teksten van Von Eckartshausen.

23

De engel van het westelijk venster
Meyrink, G. | hardback | 448 blz | van € 19,95 voor € 11,50 | bestelnr. 1029 | 9789067320597

Volgens Gustav Meyrink is er de mens in deze wereld, en het oorspronkelijke leven, de innerlijke mens. De zoekende 
mens heeft geen inzicht en schept illusies die hem te gronde richten. Die illusies noemt Meyrink ‘engelen van het 
westelijk venster’. Als we God willen vinden, moeten we de binding houden met het juweel met de twaalf vlakken, 
zo schrijft hij. Dit alles vertelt hij aan de hand van het levensverhaal van John Dee, alchemist in de tijd van Elisabeth 
I (1533-1603).

Rozenkruisers toen en nu
Dietzfelbinger, K. | softback | 158 blz | van € 10,50 voor € 6,50 | bestelnr. 1121 | 9789067321990

De Manifesten van de Rozenkruisers stammen uit de 17e eeuw. In onze tijd werkt die opwekkende impuls dóór in 
het moderne Rozenkruis. De Rozenkruisers van toen en nu worden in dit boek gevolgd. Wat waren toen en wat zijn 
nu hun uitgangspunten? Een belangrijke rol speelt de Trigonum Igneum, de ‘vurige driehoek’ van de goddelijke drie-
eenheid: de geest, de ziel en de persoonlijkheid, die in samenwerking en samenbinding de uiteindelijke heelmaking 
mogelijk maakt.

Gnosis als innerlijke religie
Dietzfelbinger, K. | softback | 125 blz | van € 10,50 voor € 6,50 | bestelnr. 1116 | 9789067321891

Er is, in diepse zin, slechts één waarheid. Alle wereldreligies dragen deze diepste waarheid als kern met zich. In elke 
religie kan deze kern als een innerlijke religie worden herkend. Door dit universele beginsel wordt waarheid openbaar, 
als innerlijke kennis van het grote plan van God. Iedere zielen-mens die op de gnostieke stralingswerkzaamheid kan 
reageren verkrijgt zo de innerlijke kennis: de Gnosis. Gnosis brengt de bewuste verlichting, de stralingswerkzaamheid 
die de zielen-mens herschept tot geestmens.

Paracelsus – Zijn tijdloze heelkunde en filosofie
Diverse | softback | 81 blz | van € 7,50 voor € 4,50 | bestelnr. 1125 | 9789067322546

Paracelsus (1493) was een geniaal mens. Hij bezat een onmetelijke wijsheid, een kennis, alleen verkregen voor zijn 
roeping en opdracht. De uitspraak van Paracelsus ‘laat men geen ander zijn, als men zichzelf kan zijn’ gaf aan dat de 
mens vrij in zijn denken moest zijn, een zelfautoriteit. Hij bracht de mensheid het hemelse medicijn, het universele 
geneesmiddel, een kracht uit de hemel neergedaald, een zegen die onze aardse natuur te boven gaat.

aanbiedingen l van 15 november 2019 tot 1 februari 2020
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duistere klanken hingen niet altijd in de lucht boven hun 
huis in de Russische bossen. Ooit dreven ze er een asiel 
voor verweesde berenwelpen, maar de vrijwilligers komen 
niet meer, en terwijl Lev zijn geheugen verliest, strijdt Nadja 
tegen haar herinneringen. Foon ontving de Jan Wolkersprijs 
voor het beste natuurboek. In haar verhaal spat de natuur 
van de pagina’s af.

Post uit Rusland
Over de macht en de eenling
Sunim, Haemin | hardcover | 304 blz | € 21,99  
ISBN 9789045039381 | verschijnt 17-01-2020

Laura Starink, die in de jaren zeventig in Leningrad stu-
deerde en als journalist verslag deed van glasnost en peres-
trojka, zag Moskou veranderen van grauwe hoofdstad on-
der het communisme in de rijke metropool van nu. Dankzij 
de perestrojka van Gorbatsjov roken de Russen destijds de 
vrijheid. In het hele wereldrijk brak een revolutie uit: de 
machtige Sovjet-Unie viel uiteen en dat leidde tot chaos 
en corruptie. Post uit Rusland beschrijft Starinks bijzon-
dere ontmoetingen in alle uithoeken van het land, maar 
is bovenal een lofzang op de eenlingen die het systeem 
weerstaan.

De kunst van het verdwijnen
Over snel leven en diep vallen
Domogala, Sarah | paperback | 240 blz | € 20,00  
ISBN 9789046823101

De kunst van het verdwijnen van Sarah Domogala is een 
rauw en eerlijk boek over haar burn-out: de ziekte van een 
generatie. Als Sarah dertien is gaan haar ouders plotseling 
scheiden, en voor het eerst voelt ze paniek. Ze probeert 
haar groeiende angsten te bezweren door naar Amsterdam 
te verhuizen en de beste regisseur te worden die er bestaat, 
en ze werpt zich met overgave in het glamourleven. Op 
haar zesentwintigste stort ze volledig in: burn-out. In de 
stilte die volgt gaat ze terug naar haar wortels.

Waren we dieren
Dijkhuis, Dorien | paperback | 64 blz | € 20,00  
ISBN 9789046825907 | verschijnt 12-11-2019

Waar komen we vandaan? Wat maakt ons tot wie we zijn? 
In Waren we dieren onderzoekt Dijkhuis hoe wij ons tot 

Charles en daarna Caleb snakt naar de liefde van zijn vader, 
is het eerst Adam en later Aron die zich moeiteloos van 
die liefde weet te verzekeren. Via de lotgevallen van twee 
families schetst Steinbeck een beeld van de ‘kolonisten’ die 
in golven door Californië trokken.

Het zoutpad
Over oude wegen naar een nieuw 
begin
Winn, Raynor | paperback | 320 blz | € 22,99  
ISBN 9789460039409

Raynor Winn en haar man Moth zijn meer dan dertig jaar 
samen. Op hun boerderij hebben zij een bed and breakfast. 
Door omstandigheden raken zij binnen een paar dagen al-
les kwijt: verliezen hun huis en krijgen te horen dat Moth 
een ernstige ziekte heeft. Zij nemen een impulsief besluit: 
ze gaan de eeuwenoude South West Coast Path lopen. Het 
zoutpad is een inspirerend verhaal over het omgaan met 
verdriet, de helende kracht van de natuur en de herontdek-
king van de ware betekenis van het leven, als je alles bent 
kwijtgeraakt.

Het belang van duisternis
Vijf bange nachten onder de 
sterren in een Noorse berghut
Sandberg, Sigri | paperback | 240 blz | € 19,95  
ISBN 9789492068323

De winter in Noorwegen is lang en donker. Twee derde van 
de inwoners, en 80 procent in Noord-Amerika, kan ’s nachts 
de Melkweg niet zien. Wat zijn de effecten van kunstmatig 
licht op mensen, dieren? Sigri onderneemt een reis naar de 
bergen om de duisternis te doorgronden. Zij stelt ons voor 
aan Christiane Ritter, die in 1934 een winter doorbracht op 
Svalbard. Sandberg schrijft over slaap, sterren, zwarte ga-
ten, noorderlicht, over luchtruimtewetten en de wereldwijde 
strijd om een nachtelijke hemel te behouden. 

Foon
Moor, Marente de | paperback | 320 blz | € 20,99  
ISBN 9789021412009

Het klinkt als trompetgeschal en soms als een voorwereld-
lijk beest. Het is iets tektonisch, iets meteorologisch, wel-
licht zeggen ze ter geruststelling tegen elkaar. Maar deze 
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Het kan een emotie zijn die voortkomt uit compassie en dan 
is het bruikbare woede. Maar als de boosheid voortkomt uit 
bijvoorbeeld afgunst en het haat veroorzaakt, dan is het 
destructief en kun je de boosheid beter laten voor wat deze 
is. Een klein boekje vol wijze lessen opgeschreven door 
Noriyuki Ueda. 

Reizend groen
De wonderbaarlijke migratie van 
planten
Mancuso, Stefano | hardcover | 144 blz | € 22,99  
ISBN 9789059368583

Ze houden zich niet aan grenzen, ze laten zich niet tegen-
houden door muren of oceanen en blijven op zoek naar 
nieuwe terratoria. De migratie van planten: zaden die zee-
reizen overleven of na duizenden jaren in permafrost te heb-
ben gesluierd nog kiemkracht hebben. Een verrassende reis 
door de tijd, waarbij de nadruk ligt op de natuurlijke drang 
tot overleven en expansie.

Zakboek voor de bijentuin
Maak je tuin, je balkon en zelfs je 
buurt bij-vriendelijk
Vandepoele, Bart | paperback | 160 blz | € 18,99  
ISBN 9789401458573

Draag je steentje bij aan het milieu en maak van je tuin een 
bijvriendelijke plek. Tips voor kleine en grote tuinen, bal-
kons, scholen en openbaar groen. De lezer wordt in dit zak-
boek meegenomen in een boeiend verhaal van bestuiving, 
zoemende borders en snoephagen. Je maakt kennis met 
bijensoorten, maar ook met de mooiste planten en struiken. 
Het boek is niet alleen bedoeld voor tuin- en plantenliefheb-
bers, ook leerkrachten kunnen hieruit inspiratie halen.

Hier is alles nog mogelijk
Molinari, Gianna | paperback | 192 blz | € 20,00  
ISBN 9789028427761

Avond aan avond kijkt een jonge nachtwaakster naar de 
beelden op de bewakingscamera. Niets beweegt. Maar als 
het gerucht gaat dat een wolf het terrein is binnengedron-
gen, ontstaan er kleine barsten in de eentonigheid. Is hij 
er echt? Ze probeert zicht te krijgen op de feiten, maar 
hoe nauwkeuriger ze het spoor volgt, hoe meer zekerhe-

onszelf, elkaar en de wereld verhouden en gaat zij op zoek 
naar wat ons verbindt. Zo overbrugt zij volkomen onge-
merkt de afstand tussen heden en verleden, het zelf en de 
ander, ratio en instinct.

De dag veinst de nacht te zijn
Een keuze uit haar gedichten, 
ingeleid door Ester Naomi Perquin
Achmatova, A. | paperback | 120 blz | € 20,00  
ISBN 9789028292123 
Ik ben er van overtuigd dat je in deze poëzie, op tamelijk 
sublieme wijze, de vrijheid bezongen ziet. Aan het begin 
van haar carrière publiceerde Anna Achmatova (1889-
1966) een aantal succesvolle bundels, maar daarna zweeg 
ze, mede door de censuur die ten tijde van Stalin werd 
bedreven. Toch bleef ze schrijven . Toen er in de jaren vijftig 
opnieuw werk van haar verscheen klinkt haar stem dwars 
door de tijd, onverzettelijk, warm en scherp. 

Kom vanavond met verhalen...
Eigentijdse kerstvertellingen
Alberdingk Thijm, Robert | hardcover | 192 blz | € 15,00  
ISBN 9789463820455 | verschijnt 12-11-2019

Als de dagen korten wordt in alle culturen feest gevierd 
als de dagen langer worden en het zonlicht terugkeert. De 
Egyptenaren vertelden over de zonnegod Osiris, Grieken 
noemden hem Helios, de Kelten hadden Belenos, de 
Chinezen Xihu en de Perzen Mithras. Het zijn verhalen over 
hoop en verbondenheid, een herinnering dat het goede zal 
overwinnen en over het wonder dat er altijd een nieuw be-
gin is.

Wees boos
Wijze lessen over de kracht van 
boosheid
Dalai Lama | hardcover | 128 blz | € 12,99  
ISBN 9789000368297

Mag je boos zijn? De perfecte vraag voor de bekendste 
boeddhist van onze tijd: de dalai lama. In dit boekje geeft 
hij zijn visie op boosheid – want ja, soms mag je boos zijn. 
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jeugdboeken vanaf 3 jaar 

wisten dat het een heel bijzonder kind zou zijn. Een kind 
dat vrede zou gaan brengen voor alle mensen. De rest is 
geschiedenis, maar het is een verhaal dat steeds opnieuw 
verteld kan worden.

Hallo Teckel Tom
Westera, Bette | hardcover | 32 blz | € 14,99  
ISBN 9789025770297

Teckel Tom woont met zijn broertjes, zusjes en moeder in 
een doos. Totdat hij in een andere doos wordt gestopt en bij 
een ander gezin terecht komt. Hij moet er even aan wen-
nen, maar bij Saar en haar papa’s vindt hij een nieuw thuis. 
Teckel Tom is een nieuwsgierig hondje, en in dit boek zie je 
hoe hij alles beleeft.

Het boompje in het bos
Zommer, Yuval | hardcover | 32 blz | € 15,95  
ISBN 9789060388761 

Een klein, krom dennenboompje blijft alleen achter in het 
bos, en dan gebeurt er iets wat het nooit had durven dro-
men… De bosdieren verzamelen zich rond dit eenzame 
kleine kromme boompje en geven het warmte, midden in 
het koude besneeuwde bos. Het boompje is niet meer al-
leen, en de dieren leren wat het belang van vriendschap is. 
Een schitterend prentenboek met een oprechte boodschap 
over het vieren van onze verschillen en het belang van 
vriendschap. Het nodigt uit om na te denken over de ware 
betekenis van Kerstmis.

De jongen en de walvis
Faas, Linde | hardcover | 32 blz | € 14,95  
ISBN 9789047711407

Er was eens een jongen die graag alleen was. Maar op 
een dag viel hij in slaap… In droomachtige afbeeldingen 
vertelt Linde Faas het verhaal van een toevallig treffen tus-
sen een jongen en een reuzenwalvis. Door deze ontmoeting 
komt de jongen erachter hoe fijn het is om iemand om mee 
te spelen, iemand om mee te ontdekken, iemand om zich 
mee te verwonderen, oftewel een vriend te hebben. Een 
prachtig, ontroerend prentenboek dat je doet verlangen het 
steeds opnieuw te lezen… en een vriend te hebben zoals 
de walvis.

den er verdwijnen. Gianna Molinari verrassende verhaal is 
een pleidooi voor nieuwsgierigheid in plaats van angst, voor 
aandacht in plaats van voorbehoud, voor Het Grote in de 
kleinigheden van het dagelijks bestaan.

Als mama van huis is…
Herzog, Annette | hardcover | 26 blz | € 14,95  
ISBN 9789047711698

De mama van het olifantje Tibula To is op reis, en niet voor 
even. Ze blijft wel tien dagen weg! Dat betekent tien keer 
wakker worden zonder mama, honderd keer niet met haar 
langs de bananenbomen wandelen en een miljoen keer niet 
wegduiken achter haar rug als zijn olifantantes hem plagen. 
Geen wonder dat Tibula To verdrietig is… Gelukkig ziet 
mama dezelfde maan als hij. Als hij nou eens bij de maan 
kon komen… dan kon hij vanaf daar naar mama zwaaien! 
Een hartverwarmend verhaal van de makers van Moemf.

Oma bouwt een motorboot
Zing mee met Old MacDonald
Goetz, Steve | hardcover | 44 blz | € 14,50  
ISBN 9789026148941

Oma heeft een boerderij, maar naast kippen, varkens 
en een enkele koe heeft oma vooral veel gereedschap. 
Samen met opa bouwt ze een motorboot waarmee ze 
aan het eind van de dag heerlijk het water op gaan! 
Oma heeft een boerderij. HIE-JA-HIE-JA-HO. Met op haar erf 
een... SCHUURMACHIEN! HIE-JA-SSSJ-SSSJ-ZO. Met een 
SSSJ SSSJ hier en een SSSJ SSSJ daar…

Het kerstverhaal
Busser, Marianne | hardcover | 24 blz | € 13,99  
ISBN 9789000369836

Het klassieke kerstverhaal, poëtisch verteld en sfeervol 
geschilderd voor kleuters. Heel lang geleden, in een land 
hier ver vandaan, woonden eens twee mensen die veel van 
elkaar hielden. Ze heetten Jozef en Maria. Jozef en Maria 
waren erg gelukkig met elkaar. En ze werden nog geluk-
kiger toen ze merkten dat ze een kindje zouden krijgen. Ze 

cadeauboekjes
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De Heldensage
Love, Jeffrey Alan | hardcover | 32 blz | € 14,95  
ISBN 9789047711704

De sage begint, zoals dat hoort met een ridder die zijn 
paard aanspoort… Volg onze held door een wereld vol ver-
halen en magie. Hij wordt bespied door draken, achtervolgd 
door wolven en bedreigd door zeemonsters, in dit tijdloze 
avontuur.

Titanen
Guignard, Théo | hardcover | 28 blz | € 15,95  
ISBN 9789044836851

Een bijzonder kijk- en zoekboek om uren in te verdwalen. 
Een feest voor het oog voor speurneuzen vanaf 6 jaar. De 
indrukwekkende reuzen in dit boek zitten propvol verras-
sende details. Maar als je heel goed kijkt, zie je telkens 
zeven kleine verschillen. Vind jij ze allemaal?

Ridder Lot en ridder Lans
Vegt, Han van der | hardcover | 144 blz | € 14,99  
ISBN 9789025770792

Hoe word je een ridder? Je moet een harnas hebben, en 
een paard. En je moet dapper zijn. Want als je niet dapper 
bent, ben je een ridder van niks. Lot en Lans weten dat. Zus 
en broer spelen graag riddertje en beleven in hun fantasie 
de spannendste avonturen. Hun ridderwereld is een bizarre 
plek vol rare wezens, zoals een raadselachtige reiger en een 
kwade keeshond. Voor die keeshond moeten ze oppassen, 
want zijn wraak zal knisperen… 

Het complete drakenboek
Magrin, Federica | hardcover | 64 blz | € 15,00  
ISBN 9789059560413

Als je op zoek bent naar een oersaaie drakenencyclopedie, 
is dit geen boek voor jou. Dit is namelijk een praktische 
gids voor toekomstige drakenjagers en -trainers, boordevol 
handige informatie waarmee je alle soorten draken die ooit 
hebben bestaan kunt herkennen, alles te weten komt over 
hun schuilplaatsen, gewoonten en favoriete eten! Ben je 
klaar om de mysterieuze en fantastische wereld van deze 
mythische wezens te betreden? Zet dan je angst opzij en 
kom binnen... de draken wachten op je!

Het vogeltje 
en andere Armeense sprookjes
Toemanjan, Hovhannes | hardcover | 144 blz | € 19,99  
ISBN 9789047627081 

Elke Armeniër groeit op met de sprookjes van Hovhannes 
Toemanjan. Hij schrijft over het vogeltje dat geeft en neemt, 
de laffe Nazaar die een held wordt, over het meisje zon-
der armen dat een koningszoon trouwt, over de vos zonder 
staart en de leugenaar die de koning te slim af is. Deze 
uitgave is verschenen ter gelegenheid van de 150e ge-
boortedag van de beroemde Armeense schrijver Hovhannes 
Toemanjan.

De school van de magische  
dieren II
Het gatenmysterie
Auer, Margit | hardcover | 190 blz | € 12,99  
ISBN 9789401459365| verschijnt 10-01-2020

De klas van Miss Cornfield heeft een geheim. En ze belo-
ven het nooit te vertellen aan iemand anders. Maar Ida 
en Rabbat verspreken zich. Ze vertellen per ongeluk het 
geheim door. Wat nu? Wat zal mevrouw Cornfield daarvan 
zeggen? En waar komen al die vreemde gaten in de school-
tuin ineens vandaan? Dit is het tweede deel in de reeks De 
school van de magische dieren.

Het fluwelen konijn
Williams, Margery | hardcover | 64 blz | € 16,99  
ISBN 9789025771713

Er was eens een fluwelen konijn, dat in de speelgoedkast 
van een jongen woonde. Tussen al het andere speelgoed 
voelde hij zich heel onbelangrijk en gewoontjes en hij 
droomde ervan om Echt te zijn. Met de liefde van een kind 
en een beetje magie zou de droom van het kleine konijn 
zomaar eens uit kunnen komen… Dit vertederende voor-
leesverhaal van Margery Williams verscheen voor het eerst 
in 1922 in Engeland, en heeft alles in zich om ook in het 
Nederlands een echte klassieker te worden. 
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De Orde van de Gouden Leeuw
Rooy, Dorothée de | hardcover | 240 blz | € 16,99  
ISBN 9789000367580

Lucy en haar moeder vluchten voor duistere figuren in 
Amsterdam. Lucy krijgt van haar moeder een mysterieus 
boek en een opdracht die daarbij hoort. Dan ontdekt ze het 
Rijk, en Alfred, Sam en Milstone. Lucy is de enige die het 
Rijk kan redden van de krachten die het willen vernietigen. 
Het vervullenden van de zes ‘Onnavolgbare Opdachten’ 
is de enige manier om te voorkomen dat de gevaarlijke 
Schaduwheer al het leven in het Rijk vernietigt.

De boeken van het Begin
trilogie – Smaragd, Robijn, Onyx
Stephens, John | hardback | 1008 blz | € 25,00  
ISBN 9789000366231

In de Kerstnacht ontvluchten drie jonge kinderen hun huis 
voor een duister gevaar. Tien jaar later wonen Kate, Michael 
en Emma in een weeshuis. Ze weten nog altijd niet waarom 
ze in die kerstnacht van hun ouders werden gescheiden. 
Het antwoord vinden ze in een betoverd boek, dat ze naar 
een wereld voert waar een goudharige gravin en haar le-
ger zielloze Krijgers heersen. Daar zijn nog meer betoverde 
boeken met weergaloze krachten. Kate, Michael en Emma 
moeten deze boeken zoeken om hun ouders terug te kun-
nen vinden.

De serres van Mendel
Vanlierde, Kristin | paperback | 152 blz | € 20,00  
ISBN 9789461319302

Reya kent elk hoekje van de serres, want ze woont er al 
haar hele leven, samen met Mendel. Hij zorgt voor alles wat 
leeft onder de grote, groene koepels en let erop dat er niets 
gezaaid wordt wat daar niet thuishoort. Op een dag maakt 
Reya een fout die enorme gevolgen heeft. Voor Mendel, 
voor de serres én voor haarzelf. De vraag is hoe het afloopt 
met de koepels, en met hun vriendschap, die groter is dan 
welke koepel dan ook.

De wereld van de dinosaurus
Banfi, Cristina | hardcover | 20 blz | € 15,95  
ISBN 9789025114619

Welkom in de wereld van de dinosaurussen! Er is zo veel 
om te ontdekken over deze fascinerende dieren die we al-
leen nog maar kennen van hun opgegraven skeletten en de 
theorieën die we daarover kunnen vormen. Want hoe groot 
waren de tanden van een T-Rex eigenlijk? Hoe werd een 
dinosaurus geboren? En waarom droegen sommige dino’s 
een helm? En hoe zijn ze nu eigenlijk uitgestorven?

De kikkerbilletjes van de koning 
en andere sprookjes
Schotveld, Janneke | hardcover | 144 blz | € 15,00  
ISBN 9789000364893

Dit zijn bijzondere sprookjes die je niet zo vaak hoort. 
Bijvoorbeeld het verhaal van Uk, die klein van stuk is, maar 
dapper genoeg om het bos te betreden waar een gevaarlijke 
reus huist. Of over de ridster die besluit de prins van haar 
dromen uit het kasteel van zijn ouders te bevrijden. Over 
het heksje Hetje die een bezem voor haar verjaardag krijgt, 
maar niet durft te vliegen. Bij elk verhaal staan tekeningen 
van topillustrators, onder wie Martijn van der Linden, Thé 
Tjong-Khing, Linde Faas, Milja Praagman en Annet Schaap.

De sneeuwengel
St. John, Lauren | hardcover | 336 blz | € 18,95  
ISBN 9789493007024 | verschijnt 15-11-2019

Makena groeit op in Nairobi en heeft maar één droom: 
bergen beklimmen, in navolging van haar grote held, haar 
vader de berggids. Als haar wereld instort, ontdekt ze dat 
de stad met al zijn duistere en donkere uithoeken veel ge-
vaarlijker is dan een rotsspleet of afgrond. Omringd door 
vreemdelingen, ontmoet ze Snow, een meisje met een huid 
zo blank als sneeuw. Durft Makena haar te vertrouwen? En 
als alles verloren lijkt en Makena de bergen invlucht, zullen 
die haar verraden of juist beschermen?
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Toffee
Crossan, Sarah | hardcover | 400 blz | € 19,99  
ISBN 9789020654660

Als Allison wegloopt van haar gewelddadige vader kan ze 
nergens naartoe. Wat ze aanziet voor een leegstaand pand, 
blijkt het huis van de dementerende Marla te zijn. Marla 
denkt in Allison haar jeugdvriendin Toffee te herkennen en 
Allison doet wat ze altijd doet: ze past zich aan. En dus is 
ze Toffee voor Marla. Er ontstaat een bijzondere band tus-
sen de twee vrouwen en Allison komt erachter wie ze nou 
eigenlijk écht is. Als Toffee lijkt ze meer zichzelf te zijn dan 
ze in jaren is geweest. 

In mijn hoofd
Draper, Sharon M. | paperback | 284 blz | € 18,99  
ISBN 9789463491570

Melody heeft een fotografisch geheugen, alsof haar hoofd 
een camera is die altijd aanstaat. Ze is de slimste van haar 
hele school maar niemand weet het, want ze kan het aan 
niemand vertellen. Ze kan niet praten, schrijven of lopen. 
Door de Cerebrale Parese zit Melody vast in haar eigen 
hoofd, Dan ontdekt ze iets wat haar voor het eerst in haar 
leven de kans geeft om te praten. Eindelijk heeft Melody 
een stem. Maar niet iedereen in haar omgeving is klaar om 
die te horen.

Drama Queen
Visser, Derk | hardcover | 216 blz | € 14,99  
ISBN 9789025771881

Angel woont samen met haar moeder in een arme wijk, en 
samen redden ze het prima. Om te kunnen overleven stelt 
Angel zich vaak flink hard op. Jongens hoeven niet in haar 
buurt te komen en ook de rest van haar klas houdt ze op af-
stand.Dan is er een meisje dat door haar pantser heen weet 
te dringen. Kayleigh woont in de flat naast die van Angel en 
dus begrijpen ze elkaar. Voordat Angel ontdekt wat haar zo 
bijzonder maakt, is Kayleigh weer verdwenen. Zal ze haar 
ooit terugvinden?

Schemerwerelden
Volksverhalen uit Engeland en 
Ierland
Crossley-Holland, Kevin | hardcover | 352 blz | € 19,95  
ISBN 9789047711438

De volksverhalen uit Engeland en Ierland zijn verhalen over 
legenden, elfen en gnomen. In elk verhaal zit iets dat de 
grens tussen werkelijkheid en fantasie laat verdwijnen en 
waarbij je je af zult vragen: Zou het echt zo kunnen zijn dat 
deze wezens bestaan (hebben) en er ergens in dit verhaal 
een wijze les schuilgaat? Deze verhalen zijn net als de eer-
dere uitgave van de Noorse Mythen voorzien van tekenin-
gen door Margaretha van Andel.

De laatste mens
Bacon, Lee | hardcover | 280 blz | € 14,99  
ISBN 9789000364862

Dertig jaar na het uitsterven van de mensheid bepalen ma-
chines wat er gebeurt. Oorlog, vervuiling en criminelen zijn 
verdwenen omdat er geen mensen meer zijn. Elke robot 
heeft een taak en vervult die zoals robots dat doen. Robot 
XR_935 ontdekt op een dag een twaalfjarig meisje. AL snel 
raken ze bevriend en samen met XR_935 en zijn vrienden 
zoeken ze naar een plek waar ze veilig kan zijn. Maar hoe 
kunnen ze overleven in een wereld waar regels nooit verbro-
ken worden en mensen niet meer horen te bestaan.

Homme en het noodgeval
Mieras, Annejan | hardcover | 196 blz | € 14,95  
ISBN 9789047711827

Het is geen rugbyvriendje van Tim dat komt logeren, maar 
die rare meid uit Hommes klas: Pien. En ze moet ook nog 
in Hommes kamer, dus Homme moet bij Tim. Logisch dat 
Homme het helemaal niet ziet zitten. Ze is onhandig, lust 
niks, en ze zegt dat ze een prinses is. En natuurlijk wordt ze 
hartstikke voorgetrokken door zijn ouders… Aangespoord 
door zijn grote vriend, fietsenmaker Kees, gaat Homme stie-
kem op onderzoek uit. Wie is Pien nou echt? 
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1170 Eckartshausen, K. von Karl von Eckartshausen, hoe de rede ons God verklaart (Symposionreeks 14) 11,95

1105 Ficino, M. De brieven van Marcilio Ficino (brieven deel 1) 25,50

1114 Ficino, M. Geef vrijelijk wat vrijelijk ontvangen is (brieven deel 2) 18,00

1132 Ficino, M. Marsilio Ficino, 500 jaar later 5,50

1139/E Ficino, M. Ficino, brug naar de hermetische Gnosis (Symposionreeks 3) 9,95 /5,00

1205 Ficino, M. Het leven van Plato en andere brieven (brieven deel 3) 22,50

1155 Fludd, R. Fludd, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen (Symposionreeks 9) 9,95

1033 Gadal, A Op weg naar de heilige graal 15,50

1070 Gadal, A Het erfgoed der Katharen 17,00

1071 Gadal, A Het Druïdisme 6,50

1072 Gadal, A Montréalp de Sos, de graalburcht 6,50

1156 Gadal, A De triomf van de universele Gnosis 29,50

1150 Heindel, M. De wijsbegeerte der Rozenkruisers in vragen en antwoorden 29,50

1254 Hettema, A. De paradijsvogel en andere mythische dieren – oerbeelden van zielenleven 24,50

1142/E Huijs, P.F.W. Gnosis, stromen van Licht in Europa 27,50 /10,00

1166 Huijs, P.F.W. Volmaakt Licht, Essays over de wetenschap van de ziel 19,50

1185 Huijs, P.F.W. Geroepen door het wereldhart 29,50

1207 Huijs, P.F.W. Was ik een kind 17,50

1211 Huijs, P.F.W. De vuurgloed  van de ontstijging, over het leven van Z.W. Leene 29,50

1191 Huijs, P.F.W. (red.) Zegezangen van Hermes' Gnosis | Mead; Echo's uit de Gnosis, deel 1 24,50

1217 Huijs, P.F.W. (red.) Visioenen, mysteriën en ritualen | Mead; Echo's uit de Gnosis, deel 2 24,50

1221 Huijs, P.F.W. (red.) Ad Fontes 9,50

1225 Huijs, P.F.W. (red.) In het teken van de driebond van het Licht (inclusief DVD) 27,50

1224 Keijzer, A. Late Vensters - verzamelde gedichten 19,50

1148 Kleiberg, B. Roos en kabbala (Crystal serie 10) 10,50

1171 Kleiberg, B. Het graalmysterie van Parzival 24,50

1118 Kooij, P. van der en C. Gilly Fama Fraternitatis 27,50

1263 Luitwieler, O. Zonder mij 19,50

1119/E Mani Mani's Lichtschat 26,50 /15,00

1168/E Mani Mani, de gave van het Licht (Symposionreeks 13) 11,95 /5,00

1231 Meer, Olke van der Schaap zonder herder 19,50

1029/E Meyrink, G. De engel van het westelijk venster 23,00 /10,00

1053 Meyrink, G. De witte dominicaan 20,00

fondslijst

36

 fondslijst_najaar201 

boeknr. (van en over) auteur titel boek e-book

1161 Bielau, K. Paracelsus - bloemlezing 19,50

1203 Boeddha De wijsheidsschool van het leven (Symposionreeks 25) 11,95

1214/E Boeddha Alle verandering komt tot rust in Boeddha (Symposionreeks 28) 11,95 /5,00

1038 Boehme, J. Over het bovenzinnelijke leven 11,00

1122 Boehme, J. De roede des drijvers verbroken (Crystal serie 7) 7,50

1126 Boehme, J. Levend in de eenvoud van Christus, een bloemlezing 18,00

1137/E Boehme, J. Boehme, een zeer lichte morgenster is opgegaan (Symposionreeks 1) 9,95 /5,00

1252 Boehme, J. Morgenrood in opgang 29,50

1262 Boehme, J. Theoscopia 24,50

1233/E Boer, A. de, Mysteriën en symbolen van de ziel 19,50 /10,00

1244/E Boer, A. de, Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood 19,50 /10,00

1249/E Boer, A. de Mysteriën en lofzangen van God, kosmos, mens 19,50 /10,00

1259 Boer, A. de Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis 22,50

1227/E Boer, A. de, en T. Rozema Spirituele Kerst 14,50 /10,00

1230/E Boer, A. de, en T. Rozema Spirituele Pasen en Pinksteren (Symposionreeks 34) 14,50 /10,00

1173 Broek, R. van den Hermes Trismegistus 10,00

1195 Broek, R. van den Gnosis in de Oudheid, Nag Hammadi in context 49,50

1176 Broek, R. van den en G. Quispel Corpus Hermeticum 29,95

1232 Broek, R. van den en G. Quispel Hermetische geschriften 55,00

1234/E Burger, J.P. Coornhert - licht in Europa 45,00 /20,00

1064/E Comenius, J.A. Het labyrint der wereld, het paradijs des harten 10,00 /5,00

1065 Comenius, J.A. Unum Necessarium 5,00

1175 Comenius, J.A. Via Lucis, De weg van het Licht 15,00

1178 Comenius, J.A. J.A. Comenius, hart - hoofd - daad (Symposionreeks 16) 11,95

1121 Dietzfelbinger, K. Rozenkruisers toen en nu (Crystal serie 6) 10,50

1212/E Dietzfelbinger, K. Pythagoras, leven-mysterieschool-gulden verzen 19,50 /10,00

1261 Dijk, C. van en A. Welz Tao, Universeel bewustzijn - Teh, Universeele bewustwording 24,50

1253 Dijkstra, Jaap Levenslang verwonderen (fotoboek van Jaap en Johan Dijkstra) 14,50

1058 Eckartshausen, K. von De wolk boven het heiligdom 13,00

1066 Eckartshausen, K. von De mysteriën der ware religie 17,00

1067 Eckartshausen, K. von De magische krachten van de natuur 14,00

1107 Eckartshausen, K. von Enkele woorden uit het binnenste 11,50
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boeknr. (van en over) auteur titel boek e-book

1010 Rijckenborgh, J. van De Egyptische Oergnosis deel 2 28,50

1011 Rijckenborgh, J. van De Egyptische Oergnosis deel 3 28,50

1012 Rijckenborgh, J. van De Egyptische Oergnosis deel 4 28,50

1013 Rijckenborgh, J. van De roep der Rozenkruisers Broederschap 29,50

1014 Rijckenborgh, J. van De belijdenis der Rozenkruisers Broederschap 18,50

1015 Rijckenborgh, J. van De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 1 29,50

1016 Rijckenborgh, J. van De alchemische bruiloft van Christiaan Rozenkruis deel 2 29,50

1026 Rijckenborgh, J. van Het Christelijke inwijdingsmysterie, Dei Gloria Intacta 24,50

1027 Rijckenborgh, J. van Het mysterie der Zaligsprekingen 9,50

1034 Rijckenborgh, J. van Het Nuctemeron van Apollonius van Tyana 14,00

1035 Rijckenborgh, J. van Het mysterie van leven en dood 8,00

1044 Rijckenborgh, J. van Het universele geneesmiddel 7,00

1047 Rijckenborgh, J. van Een nieuwe roep 3,50

1056 Rijckenborgh, J. van Er is geen ledige ruimte 7,00

1059 Rijckenborgh, J. van Christianopolis 13,50

1062 Rijckenborgh, J. van Het licht der wereld 9,50

1099/E Rijckenborgh, J. van De Gnostieke mysteriën van de Pistis Sophia 29,50 /15,00

1001 Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de De broederschap van Shamballa 15,50

1002 Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de Het universele pad 15,50

1003 Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de De grote omwenteling 19,00

1004 Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de De universele Gnosis 19,00

1006 Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de Het nieuwe teken 15,50

1017 Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de Het lichtkleed van de nieuwe mens 10,50

1018 Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de De wereldbroederschap van het Rozenkruis 8,50

1019 Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de De machtige tekens van Gods raad 8,50

1020 Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de Het vrijmakende pad van het Rozenkruis 10,50

1021 Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de De nieuwe Mercuriusstaf 10,50

1036 Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de Reveil 8,50

1091/E Rijckenborgh, J. van - Petri, C. de De Chinese Gnosis 29,50 /15,00

1209 Ritman, R. Gnostiek-Christelijke inwijding bij de katharen 12,50

1247/E Ruseler, J. Het mysterie rond Francis Bacon 29,50 /15,00

1141/E Schmidt, K.O. Meester Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn 22,50 /10,00

1210 Shabistarie, M. De verborgen rozentuin 24,50

fondslijst_najaar2019_hf 

boeknr. (van en over) auteur titel boek e-book

1068 Meyrink, G. De vier maanbroeders, de Klokkenmaker 4,50

1069 Meyrink, G. Het groene gezicht 23,00

1117 Meyrink, G. De Golem 23,00

1130/E Meyrink, G. Walpurgisnacht 20,50 /10,00

1182/E Meyrink, G. De verandering in het bloed 17,50 /10,00

1186 Meyrink, G. Gustav Meyrink, de weg naar degene die men eigenlijk is (Symposionreeks 19) 11,95

1187 Meyrink, G. Gustav Meyrink, tekst- en beeldfragmenten 5,00

1179 Mozart, W.A. Mozart's Zauberflöte, het alchemisch proces van inwijding (Symposionreeks 17) 11,95

1188 Mozart, W.A. Mozart, Rozenkruisers en vrijmetselarij (Symposionreeks 20) 11,95

1031/E Naimy, M. Het boek van Mirdad 24,50 /10,00

1149/E Naimy, M. Gesprek met de ander 13,50 /10,00

1213/E Nooyen, E. Hart voor Tao 29,50 /15,00

1239/E Nooyen, E. Mysteriën van Tao en de Daodejing 19,50 /10,00

1260 Nooyen, E. Weg in Tao 29,50

1163 Oort, J. van en G. Quispel De Keulse Mani Codex 10,00

1032/E Ouseley, G.J. Het evangelie van de heilige twaalven 24,50 /10,00

1125/E Paracelsus Paracelsus, zijn tijdloze heelkunde en filosofie (Crystal serie 8) 7,50 /5,00

1140/E Paracelsus Paracelsus (Symposionreeks 4) 9,95 /5,00

1022 Petri, C. de Transfiguratie 7,00

1023 Petri, C. de Het zegel der vernieuwing 10,50

1024 Petri, C. de Zeven stemmen spreken 10,50

1025 Petri, C. de Het Gouden Rozenkruis 10,50

1092 Petri, C. de Brieven 20,00

1095 Petri, C. de Het Levende Woord 27,50

1096/E Polderman, C. Concordantie /10,00

1135 Quispel, G. De Hermetische Gnosis in de loop der eeuwen 37,50

1152 Quispel, G. Valentinus, de gnosticus en zijn evangelie der waarheid 19,50

1160 Quispel, G. Het Evangelie van Thomas 10,00

1164 Quispel, G. Gnosis, De derde component van de Europese cultuur traditie 10,00

1005 Rijckenborgh, J. van Elementaire wijsbegeerte van het moderne Rozenkruis 19,00

1007/E Rijckenborgh, J. van De komende nieuwe mens 28,50 /15,00

1008 Rijckenborgh, J. van De Gnosis in actuele openbaring 22,50

1009/E Rijckenborgh, J. van De Egyptische Oergnosis deel 1 28,50 /15,00



9

41

fondslijst

40

fondslijst_najaar2019_hf 

boeknr. (van en over) auteur titel boek e-book

1151 diverse auteurs Het Rozenkuis en het mysterie van de graal (Symposionreeks 7) 9,95

1154 diverse auteurs Terug naar de Bron, deel 2 (Symposionreeks 8) 9,95

1159 diverse auteurs 400 Jaar Rozenkruis, de taal van Aquarius (Symposionreeks 11) 9,95

1167 diverse auteurs De Alkmaarder Cornelis Drebbel (Symposionreeks 12) 9,95

1162 diverse auteurs Terug naar de Bron, deel 3 (Symposionreeks 10) 9,95

1174 diverse auteurs Het verborgen woord in Islam-Christendom-Jodendom (Symposionreeks 15) 11,95

1192 diverse auteurs Geroepen door het Wereldhart (Symposionreeks 22) 14,50

1196 diverse auteurs Stemmen van de Stilte (Symposionreeks 23) 11,95

1200 diverse auteurs De dans van het al, Licht op Nag Hammadi nu (Symposionreeks 24) 11,95

1206/E diverse auteurs Brahma, Vishnoe, Shiva, de herschepping van de mens (Symposionreeks 26) 11,95 /5,00

1208 diverse auteurs Licht en tegenlicht (Symposionreeks 27) 11,95

1215 diverse auteurs Op vleugels van vuur (Symposionreeks 29) 11,95

1216 diverse auteurs De stem van het rozenhart 14,50

1218/E diverse auteurs De wijsheid van het grondeloze Tao (Symposionreeks 30) 11,95 /5,00

1222 diverse auteurs De mens als geestelijk wezen (tweetalig NL-ENG) (Symposionreeks 31) 11,95

1223 diverse auteurs De Kabbalah, wegwijzer tussen aarde en hemel (Symposionreeks 32) 11,95

1226 diverse auteurs De klank van de idee, het beeld van de inspiratie (Symposionreeks 33) 11,95

1228 diverse auteurs Soefi-meesters van de Liefde: Roemi en Hafez (Symposionreeks 34) 11,95

1232/E diverse auteurs De grootsheid van de Geest 11,95 /5,00

1236 diverse auteurs Jeroen Bosch, wijsheid-schrijver met beelden (Symposionreeks 36) 11,95

1237 diverse auteurs Spoor van Licht 14.50

1238 diverse auteurs Gnosis in Nederland (Symposionreeks 37) 11,95

1240 diverse auteurs God is geestig, Quispel centennial (Symposionreeks 38) 11,95

1241 diverse auteurs Het hart dat weet (Symposionreeks 39) 11,95

1251 diverse auteurs Het schone het goede het ware (Symposion 40+41+42) 19,50

1255 diverse auteurs Mannen op de bres voor de zuivere rede (Symposion 43) 11,95

1257 diverse auteurs Leonardo – Geniale alleskunner (Symposion 44) 11,95

1258 diverse auteurs Leer Jacob Böhme kenne (Symposion 45) 11,95

Jeugdboeken
1049 Abbestee, N. Jeugdbijbel 24,50

1235/E Dijk, M. van Erea deel 1 - Het geheim van de Runensteen 19,50 /10,00

1248 Dijk, M. van Erea deel 2 - De poort naar het oosten 19,50

fondslijst_najaar2019_hf 

boeknr. (van en over) auteur titel boek e-book

1197 Shakespeare, W. Het onzegbare in het werk van Shakespeare (Symposionreeks 21) 11,95

1146/E Slavenburg, J. De oerknal van het Christendom 22,50 /10,00

1128 Smit, F. De roep van het Rozenkruis, vier eeuwen levende traditie 9,00

1172 Snoek, G. De Rozenkruisers in Nederland in de zeventiende eeuw 29,50

1250 Snoek, Bonnie Handschriften en vrienden van Jacob Boehme 29,50

1180 Soehrawardi Het ruisen van Gabriëls vleugels 19,50

1138/E Spinoza, B. Spinoza, wijsgeer uit de zeventiende eeuw (Symposionreeks 2) 9,95 /5,00

1127 Spoel-de Pril, H. Gedachten en gedichten 14,50

1246 Stock, Anne Overtocht naar Nieuwe Gronden 19,50

1229 Stock, Anne Eenmaal ga je van huis, zonder terug te keren kom je thuis 19,50

1245 Stock, Anne Aauariusstralen 19,50

1256 Stock, Anne De Zon der Zielen 19,50

1165 Tauler, J. Taulers weg naar binnen 14,00

1201 Törpel, Claudia Alleen met het hart denk je goed 24,50

1104/E Trismegistus, H. Vermaning van de ziel (Crystal serie 1) 7,50 /5,00

1181 Trismegistus, H. De Wijsheid van Hermes (Symposionreeks 18) 11,95

1134 Wehr, G. Jacob Boehme, een biografie 18,00

1153 Westenberg, G. Max Heindel en The Rosicrucian Fellowship 29,50

1202 Witsenburg, B Genezen, dialoog tussen lichaam en ziel 19,50

1133/E Zichner, M. De grote levensspiraal, Dantes sprirituele boodschap 14,50 /10,00

1183 Zwaal, N. De Maya's: dragers van universele wijsheid 15,00

1220 Zwaal, N. Zaai de wind, verteller - Maliki de waarheidsdrager en de mysteriën van Afrika 19,50

1030 Het Evangelie van de Pistis Sophia 29,50

1077 diverse auteurs Het proces van transfiguratie 3,50

1109 diverse auteurs Mysteriedieren (Crystal serie 2) 7,50

1110 diverse auteurs Verhalen uit de Rozentuin, deel 1 14,50

1111 diverse auteurs Over de kennis die verlicht (Crystal serie 3) 7,50

1115 diverse auteurs Over de terugkeer tot de oorsprong (Crystal serie 4) 7,50

1116 diverse auteurs Gnosis als innerlijke religie (Crystal serie 5) 10,50

1131 Bijbelconcordantie 19,00

1143 diverse auteurs Terug naar de Bron, deel 1 (Symposionreeks 5) 9,95

1144 diverse auteurs Bruno, Een komeet raasde over Europa (Symposionreeks 6) 9,95

1145 diverse auteurs De Graal en het Rozenkruis (Crystal serie 9) 7,50
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E en eigenzinnige vertaling van de Tao Teh King, direct uit het Chinees vertaald 
door E.J. Welz en de al even eigenzinnige berijming daarvan door C. van Dijk 

zijn in deze uitgave van Rozekruis Pers bijeengebracht. 
Beide publicaties zijn al geruime tijd niet meer verkrijgbaar. C. van Dijk heeft het werk 
uit vele bestaande vertalingen, hoofdzakelijk uit de Duitse versie van Alexander Uhlar, 
vervaardigt. Voor de zoekende mens bieden zijn Paraphrasen inzicht en verdieping en 
de lezer kan zeker momenten van schoonheid en troost ondergaan.
In 1934 schreef Willem Kloos over de araphrasen: '...dit boek [...] moet woord voor 
woord worden gelezen en over iedere zinspreuk, die men er
aantreft, moet dan dikwijls lang en bedaard worden nagedacht, met van alle tijdelijke 
moderne vooropstellingen volkomen vrijen geest [...] Doch doet men dit, is men nog in 
staat dit te doen, geheel en al onbevangen, dus zich volkomen losgemaakt hebbend 
van alles wat men aangeleerd of zich gewend heeft om te meenen, dàn kan deze 
lektuur zeer vruchtbaarmakend heeten voor onze eigene vrije Ziel...' 
De vertaling van Welz is een originele benadering, omdat zij de Chinese karakters eer-
der omschrijft dan ze een zo precies mogelijke vertaling weergeeft. Deze is een steun 
en plaatsbepaling, zodat de lezer meteen weet bij welk vers hij is, als hij de berijming 
van Van Dijk leest. In deze uitgave verschijnen beide werken opnieuw. De Paraphrasen 
werden in 1934 en 1935 in twee delen gepubliceerd door de Nederlandsche Keur-
boekerij in Amsterdam, E.J. Welz' vertaling van de 81 verzen van Lao Zi verscheen in 
1947 bij F. Kroonder in Bussum.

U N I V E R S E E L  B E W U S T Z I J N  T A O

U N I V E R S E E L E  B E W U S T W O R D I N G  T E H

Rozekruis Pers 

E.J. WELZ - TAO TEH KING & C. VAN DIJK - PARAPHRASEN

Een eigenzinnige vertaling van de Tao Teh King, direct uit het Chinees 

vertaald door E.J. Welz en de al even eigenzinnige berijming daarvan door 

C. van Dijk zijn in deze uitgave van Rozekruis Pers bijeengebracht. 

Beide publicaties zijn al geruime tijd niet meer verkrijgbaar. C. van Dijk 

heeft het werk uit vele bestaande vertalingen, hoofdzakelijk uit de Duitse 

versie van Alexander Uhlar, vervaardigt. Voor de zoekende mens bieden 

zijn Paraphrasen inzicht en verdieping en de lezer kan zeker momenten 

van schoonheid en troost ondergaan. 

In 1934 schreef Willem Kloos over de Paraphrasen: ‘…dit boek […] moet 

woord voor woord worden gelezen en over iedere zinspreuk, die men er 

aantreft, moet dan dikwijls lang en bedaard worden nagedacht, met van 

alle tijdelijke moderne vooropstellingen volkomen vrijen geest […] Doch 

doet men dit, is men nog in staat dit te doen, geheel en al onbevangen, dus 

zich volkomen losgemaakt hebbend van alles wat men aangeleerd of zich 

gewend heeft om te meenen, dàn kan deze lektuur zeer vruchtbaarma-

kend heeten voor onze eigene vrije Ziel…’

De vertaling van Welz is een originele benadering, omdat zij de Chinese 

karakters eerder omschrijft dan ze een zo precies mogelijke vertaling weer-

geeft. Deze is een steun en plaatsbepaling, zodat de lezer meteen weet bij 

welk vers hij is, als hij de berijming van Van Dijk leest. 

In deze uitgave verschijnen beide werken opnieuw. De Paraphrasen wer-

den in 1934 en 1935 in twee delen gepubliceerd door de Nederlandsche 

Keurboekerij in Amsterdam,  E.J. Welz’ vertaling van de 81 verzen van Lao 

Zi verscheen in 1947 bij F. Kroonder in Bussum.
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Tao, Universeel 
bewustzijn

Teh, Universeele 
bewustwording
E.J. Welz – Tao Teh King & 
C. van Dijk – Paraphrasen 

hard back | 190 blz | € 24,50
bestelnr. 1261 | ISBN 978 6732 465 6

J acob Böhme schreef het traktaat Theoscopia als een van zijn laatste 
pennevruchten: met de nieuwe vertaling van de Aurora die vorig jaar bij 

Rozekruis Pers verscheen, vormt deze uitgave een boog die Böhmes eerste en 
de laatste teksten verbindt en omspant.
Kenmerkend voor Böhme is dat hij eenvoudig en complex tegelijk is. Hij ge-
tuigt dat hij meerdere malen de Godheid, de schepping en de mens tot in de 
‘wezenlijke grond’ heeft ervaren. Er is niets anders dan God, Hij is het eenvou-
digste wezen, dat alles is en alles omvat, zowel Iets en Niets. Maar men kan 
het alleen zien, door het te zijn. 
Hoe kan Böhme ervan uitgaan dat hij de diepste grond ervaren heeft en dat 
zijn woorden die ervaring opnieuw helpen oproepen?
In Theoscopia, van al zijn teksten een van de meest systematische, toont hij ons 
hoe overtuigend hij dit vraagstuk heeft opgelost.

Dr. Boudewijn Koole heeft zich intensief met het werken en denken van Jakob 
Böhme beziggehouden. Eerder publiceerde hij bij HES uitgevers Man en vrouw 
zijn een. De androgynie in het Christendom, in het bijzonder bij Jacob Boeh-
me. In Theoscopia verzorgt Boudewijn Koole een uitgebreid notenapparaat, 
waarin hij Jacob Böhmes tijds- en wereldbeeld toelicht en de lezer laat kennis-
maken met diens unieke gedachtegangen.

‘Iedere mens is vrij; hij is als een eigen 
God; hij kan zich in dit leven in toorn 
of in licht veranderen. Waarmee iemand 
zich kleedt, laat zien wie hij is. U kunt 
niet zeggen dat u niet in God leeft en 
bestaat, of dat God iets vreemds, onbe-
kends is, wat u niet kunt bereiken. Waar 
u nu bent, daar is de poort naar God.’

   Jacob Böhme

‘Jacob Böhme moet de grootste van de chris-
telijke gnostici worden genoemd. Het woord 
‘gnosis’ hier gebruikt in de betekenis van ken-
nis, gebaseerd op openbaring en op de pure 
wijze waarop hij symbolen en de oude mythen 
voor ons ontsluit. Karakteristiek voor J. Böhme 
is zijn grote eenvoud-des-harten, en de puur-
heid van zijn ziel, als die van een kind.’ 

   Nikolaj Berdjajev

In Morgenrood in opgang maakt Jacob Böhme (1575-1624), de 
Philosophus Teutonicus, zoals hij werd genoemd, ons deelgenoot 
van zijn eigen diepste, innerlijke bevindingen. Hij tracht in zijn 
Aurora ‘een beschrijving te geven naar de natuur hoe alles ge-
worden is’ en te verklaren ‘hoe de beide hoedanigheden kwaad 
en goed zijn geworden, waaruit alle dingen hun oorsprong heb-
ben en hoe het nu is en werkt […]’. 

De diepgang van het boek is ongekend en Böhmes benadering is 
revolutionair. Hij schrijft vrijuit over hemel en hel, over de zeven 
brongeesten, over engelen en duivelen, heeft een dialoog met 
Lucifer zelf en daagt geleerden, theologen en dominees uit. En 
vooral schrijft hij over de mens, dat mysterieuze dubbelwezen, 
die al deze dingen en meer – namelijk de gehele godheid en de 
gehele schepping –  in zichzelf herkennen kan als hij zijn geest 
maar laat samenvloeien met die van de godheid. Want in alles 
openbaart zich de godheid op dezelfde wijze, iedere openbaring 
is en komt op dezelfde wijze tot stand. Wie ‘samensmelt met de 
zeven brongeesten’, harmonisch en toegewijd, kent God en de 
schepping, en God kent hem. 
Het lezen van Morgenrood in opgang is een grote innerlijke 
vreugde, maar tegelijk is deze zienswijze zo anders, dat de lezer 
vaker zijn inzichten 180˚ zal willen bijstellen. Dankzij Böhmes 
nieuwe begrippenkader is hij dan in staat te begrijpen ‘hoe het 
nu is en werkt en hoe het aan het einde van deze tijd worden zal’.

Deze heruitgave van Morgenrood in opgang is een geheel nieuwe 
vertaling gebaseerd op de oorspronkelijke Urschrift, dat is het 
handschrift van Jacob Böhme zelf, zoals dat door Werner Bud-
decke in 1963 is gepubliceerd.
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Theoscopia  
of de uiterst kostbare poort
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Jacob Böhme
vertaling Boudewijn Koole

hardback | 104 blz 
€ 24,50 | bestelnr. 1262   
ISBN 978 90 7794 483 0
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boeknr. (van en over) auteur titel boek e-book

1242 Dijkstra, Jaap Het kind van Overal en Nergens 19,50

1093 De ridder van de waanburcht 8,50

1097 Johan Laatstgeboren 6,00

1106 Kleurenland en andere verhalen 8,50

1113 Een hart voor de koning 7,00

1120 De reis naar het altijd-stralende eiland 8,00

1124 De taal der klokken, verhalen uit de Rozentuin, deel 2 14,50

1243 Springmuis, een verhaal van de Noord_amerikaanse Vlakte-Indianen

DVD Reis naar het Onverwachte (Nederlands ondertiteld) 19,50

Binnen Nederland: geen verzendkosten vanaf een besteding van € 20,–; voor besteding onder de € 20,- worden  
€ 2,50 aan verzendkosten berekend. Voor bestellingen naar het buitenland gelden de actuele verzendkosten.

Verzendkosten en facturering

Algemene informatie en bestelvoorwaarden

Rozekruis Pers 
(T) 023 532 38 52 
(E) info@rozekruispers.com 
(S) www.rozekruispers.com

Bezoekadres | Pentagram boekwinkel 
Bakenessergracht 1 
2011 JS Haarlem 
ma. t &  m vr. 9.30 – 12.00 u.  
en 13.00 – 17.00 u.

Prijzen en (boek)gegevens 
Deze zijn in de catalogus naar beste weten,  
maar onder voorbehoud van wijziging, weergegeven.

Privacybeleid  
Uw (adres)gegevens staan uitsluitend ter beschikking van de  
Rozekruis Pers en worden niet doorgegeven of verkocht aan  
derden. Zijn uw gegevens onjuist weergegeven, wilt u ons dan  
de correcte gegevens doorgeven?  
Als u geen catalogus – of andere (elektronische) post – meer  
van ons wilt ontvangen, geeft u dat a.u.b. aan ons door.

pentagram boekwinkel: voor levende spiritualiteit
U vindt in pentagram boekwinkel een assortiment op basis van de indeling god – kosmos – mens, met thema’s als:  
oude culturen • christendom • oosterse wijsheid • wetenschap – kunst – cultuur – geschiedenis • gnosis – hermetica – al-
chemie – mystiek • graal – katharen – rozenkruis • geestelijke stromingen • gezondheid – kookboeken – opvoeding – psy-
chologie • westerse filosofie – symboliek • romans – verhalen – mythen – poëzie • cadeauboekjes • jeugdboeken • CD’s

https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789067324656/tao-universeel-bewustzijn.html


WEG 
IN TAO 
De kunst van 
innerlijke alchemie
Elly Nooyen

soft back met flappen 
 448 blz | € 29,50  

bestelnr. 1260 | ISBN 978 6732 482 3

De wijze is stil.  
Niet omdat iemand zegt dat stilzijn goed is,  
maar omdat geen van de tienduizend dingen zijn hart 
in beroering kan brengen. Daarom is hij stil. 

G ezien door de ogen van een denkbeeldige leerling-wijze wordt diens 
weg tot in Tao beschreven. Dit is de weg van universele innerlijke al-

   chemie, of transfiguratie. Het is een onzichtbare weg, als de vlucht van
een vogel. Terwijl de tijdelijke mens deze volgt, verdwijnt iedere tweeheid 
die tussen hem en Tao in staat. Tegelijkertijd ontwikkelt zich geleidelijk een 
heel andere mens, een waarvan de blauwdruk zich in ons hart bevindt.  
Een mens, gezien als een onsterfelijke energieconcentratie, die in harmonie 
is met de volkomen eenheid in Tao. 

Aan de hand van veel taoïstische geschriften uit het oude China, wordt in 
dit boek de eerste fase van deze weg beschreven. Niet als een interessante 
theorie, maar als een praktische weg die pal voor onze voeten ligt. De weg 
in Tao is weliswaar van alle tijden, maar zij begint steeds in het hier en het 
nu; bij de mens die ervoor kiest om de weg tot in Tao te gaan. 

Elly Nooyen is bekend van haar eerdere uitgaven Hart voor Tao en 
Mysteriën van Tao en de Daodejing.

https://www.rozekruispers.com/nl/product/9789067324823/weg-in-tao.html

