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• SPIRITUALITEIT • MEDITATIE • YOGA • HEALING • THERAPIE •
• GEZONDHEID • PSYCHOLOGIE • OPVOEDING • ONDERWIJS •

<<< PSYCHOLOGIE >>>

Stefanie Stahl

Het innerlijke
kind en de liefde

Stefanie Stahl

Het
innerlijke
kind en
de liefde

De gulden middenweg tussen
nabijheid en vrijheid

De gulden middenweg
tussen nabijheid en
vrijheid

Accepteer en omarm je innerlijke
gekwetste kind en jouw geluk in een
liefdesrelatie is binnen handbereik.

Prijs € 21,50
De bekendste psychotherapeute van
Duitsland, Stefanie Stahl, bereikte met
haar boeken over bindingsangst en het
innerlijke kind in Duitsland honderdduizenden lezers. Ook in Nederland is
er een groeiende groep belangstellenden voor haar toegankelijke methode
om meer zelfvertrouwen en eigenwaarde te ontwikkelen.

Paperback, 312 pagina’s
ISBN 978.90.8840.231.9
NUR 770
Verschijnt in oktober

Ook verschenen bij Panta Rhei van dezelfde auteur:

Dit boek leert ons eerst om een liefdevol contact te maken met ons
gekwetste schaduwkind. Pas als we daarmee vriendschap sluiten komt
het zonnekind te voorschijn – met onze vrolijke en sterke levenskrachten. De vrijmaking van ons zonnekind biedt ons de mogelijkheid om
gelukkige relaties aan te gaan en ons leven ten volle te leven.

Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:

Leer je schaduwkind kennen – dat deel van je persoonlijkheid dat staat voor
negatieve ervaringen in je kindertijd en trauma’s.
Versterk je volwassen-ik – het rationele deel, dat voor de oplossing van je
problemen onontbeerlijk is.
Ontdek je zonnekind – het gezonde, sterke en vrolijke deel van je persoonlijkheid.

geven

Het werkboek kan ook los van het eerste boek gebruikt worden.

Stefanie Stahl is psychologe en heeft een praktijk in Trier, Duitsland. Zij houdt regelmatig
lezingen over bindingsangst, liefde en gevoel voor eigenwaarde. Met haar boeken Het kind
in je een thuis geven en Bindingsangst herkennen en overwinnen bereikte zij in Duitsland
honderdduizenden lezers. Het kind in je een thuis geven werd reeds in tientallen talen
vertaald.

De oplossing
voor (bijna) al je
problemen

ISBN 978.90.8840.173.2
PANTA RHEI

S T E F A N I E S TA H L

Het kind in
je een thuis
geven
In drie stappen
naar meer
zelfvertrouwen en
eigenwaarde

Het werkboek

Over de schrijfster:
Psychologe Stefanie Stahl heeft met haar boeken over het innerlijke kind
en bindingsangst in Duitsland al honderdduizenden lezers bereikt. Ze heeft
een praktijk in Trier, houdt regelmatig lezingen en workshops en wordt vaak
door de media geraadpleegd als expert.

Het kind
in je
een thuis

Dit werkboek bij de internationale bestseller Het kind in je een thuis geven biedt een
praktisch aanvullend programma waarmee je meer zelfvertrouwen en eigenwaarde kunt
ontwikkelen; het bevat talrijke nieuwe oefeningen en sjablonen om zelf in te vullen voor
het individuele werk met je zonne- en schaduwkind.

S TA H L

De talrijke oefeningen en tips in dit boek zijn er op gericht om vrede te
sluiten met je innerlijke kind. Ons innerlijke kind moet zich weer thuis
voelen, waardoor we een fundamenteel gevoel van zelfvertrouwen ontwikkelen. En dat zorgt voor een heel nieuwe kijk op het leven.

S Tnaar
E F Ameer
N I Ezelfvertrouwen
S TA H L
In drie stappen
en eigenwaarde

Het kind in je een thuis geven - S T E F A N I E

Ons innerlijke kind is de optelsom van alle inprentingen uit onze kindertijd. Vooral negatieve en pijnlijke ervaringen hebben zich hardnekkig
vastgezet in ons onderbewustzijn. Als volwassene kunnen die ons hinderen bij het ontplooien van ons volledig potentieel, en bepalen onbewust hoe we relaties aangaan en onderhouden. Dit deel noemt Stefanie
Stahl het schaduwkind.

Het kind in je een thuis geven - STEFANIE STAHL

Ontdek de enorme kracht van het werken met je innerlijke kind!

Het werkboek

SPIEGELISBN 9789088401947
bestseller

cover Werkboek Het kind.indd 1
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Haar methode bestaat eruit contact
te maken met je schaduwkind om zo
dit gekwetste deel van jezelf te leren
omarmen en troosten. Dan komt ons
zonnekind tevoorschijn, dat staat voor
onze vrolijke en sterke levenskracht.
In dit nieuwe boek is het werken met
je innerlijke kind gericht op het creëren van een volwaardig partnerschap.
Stephanie Stahl coacht je door middel
van achtergrondinformatie en opdrachten in het vinden van een goede
balans tussen autonomie en aanpassing. Zo kan er een mooie relatie
ontstaan tussen twee mensen die zich
beide gelijkwaardig aan elkaar voelen.

< < < YO G A > > >

Ria Suyderhoud

Een reis
naar binnen
Yoga Nidra, dans en meditatie
voor vrouwen in de overgang

Prijs € 20,00
Paperback, full colour
152 pagina’s
ISBN 978.90.8840.232.6
NUR 726/723
Verschijnt in november

Zie ook:

Ria Suyderhoud

Een reis naar binnen
Yoga Nidra, dans en meditatie
voor vrouwen in de overgang
‘Mijn verlangen is om jou mee te nemen
op een reis naar je binnenwereld om te
gaan ontdekken dat jij prachtig bent,
kwetsbaar, sensueel, teder, vol kracht
en levenslust.’

veel yoga en meditatie om het leven
te vieren. Alle oefeningen hebben een
duidelijke instructie met foto’s en de
meditaties en yoga nidra’s zijn ook als
audio beschikbaar. Daarnaast maakte
Ria speciaal voor dit boek video’s met
In dit boek vol yoga nidra, meditatie en de dans- en yoga-oefeningen.
dans kunnen vrouwen met vragen als
‘wat zijn mijn verlangens, mijn dromen, Ria Suyderhoud begon haar yogabewat vind ik leuk, waar word ik blij van’ oefening bij de bekende yogadocente
op zoek gaan naar hun eigen weg. Zo Rita Beintema. Ria geeft sindsdien al
ervaren ze gaandeweg steeds meer 34 jaar yogalessen en retraites met als
belangrijke componenten dans en yoga
een gevoel van thuis zijn bij zichzelf.
nidra. Zij ziet yoga als begeleider op je
In negen lessen leert ervaren yoga- levensreis, een pad naar binnen toe dat
docente Ria Suyderhoud je aan de je leidt naar je hart.
hand van opdrachten, gedichten, www.riasuyderhoud.nl
inspirerende teksten, dans en vooral
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<<< SPIRITUALITEIT >>>

Neil Douglas-Klotz

Natuurlijke
wijsheid

Neil Douglas-Klotz

Zenmeesters, monniken en
soefidichters over de helende
krachten van de natuur

NATUURLIJKE
WIJSHEID

In de loop der eeuwen hebben schrijvers, ontdekkers, zoekers en mystici steeds weer hun inspiratie
in de natuur gezocht, in de eenzaamheid van de
bossen, de bergen, de rivieren of de woestijnen. Dit
boek bevat een selectie uit de talrijke verhalen, gedichten, fragmenten en citaten van auteurs uit oost
en west en uit alle tijden.

Zenmeesters, monniken en soefidichters
over de helende krachten van de natuur

Prijs €18,50
Paperback 192 pag.
ISBN 978.90.8840.233.3
NUR 720
Verschijnt in november

NAJAARSAANBIEDING 2021

De teksten zijn van bekende namen uit
de oude Chinese en Japanse zentraditie, de christelijke mystiek, de Indiase veda’s, de soefi poëzie, de joodse
kabbalistiek en de Europese spirituele literatuur van Herman Hesse, Emily
Dickinson, Rainer Maria Rilke, Henry
Thoreau, Simone Weil e.a.
De teksten zijn verdeeld in zeven categorieën:
• Helende bomen en bossen
• Uitzicht vanaf de bergen
• Contemplatie in de woestijn
• De magie van stromend water
• Dieren als spirituele begeleiders
• Vroege ecologische reflecties
• De natuur als leermeester
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De verhalen zijn afwisselend geestig,
verrassend of inspirerend en vormen
ideaal gezelschap bij een persoonlijke
retreat, een dagelijkse meditatie of om
tot rust te komen voor het slapen gaan.
Over de redacteur:
Neil Douglas-Klotz is de bekendste deskundige op het gebied van de vergelijkende religie en mystiek van het Midden
Oosten. Met name over soefi mystiek
schreef hij tal van boeken. Hij is dan
ook de ideale persoon om vanuit zijn
omvangrijke kennis van de mystieke
literatuur een dergelijke collectie van
inspirerende pareltjes samen te stellen.

<<< PSYCHOLOGIE/THERAPIE >>>

Iris Gommers

De kracht van De kracht van
zelfhypnose zelfhypnose
Stuur je gedachten en verbeter je leven

Stuur je gedachten en
verbeter je leven

In dit helder en prettig leesbaar geschreven
boek legt hypnotherapeute Iris Gommers uit dat
zelfhypnose een techniek is om je gedachten te
sturen. Het is een van de mooiste geschenken die
je jezelf kunt geven. Zelfhypnose is een geestelijke
techniek, vergelijkbaar met meditatie, om je kritische, rationele geest uit te schakelen door jezelf in
een diepe ontspanning te brengen.

Iris Gommers

Prijs € 17,50
Paperback, 160 pagina’s
ISBN 978.90.8840.234.0
NUR 860
Verschijnt in oktober

Dat gebeurt d.m.v. de kracht van woorden en beelden die ons onbewust beïnvloeden en onze bewuste gedachten
sturen in de gewenste richting.

Hiermee kun je onder meer:
• je zelfvertrouwen vergroten,
• je innerlijke criticus aanpakken,
• je slechte gewoonten veranderen,
• je ideale gewicht bereiken,
We realiseren ons niet dat 95% van wat • gelukkiger en optimistischer
worden.
er in ons brein gebeurt niet bewust is.
Zelfhypnose is een gemakkelijke en
efficiënte manier om contact te maken Iris Gommers is master in de sociale en
met ons onbewuste. Met behulp van de culturele agogiek met een HBO opleieenvoudige oefeningen in dit boek kan ding in regressie en hypnotherapie. Ze
iedereen dit zelf leren. Er zijn ook audio hielp in haar praktijk reeds veel cliënten
om hun blokkades op te lossen.
opnames om je daarbij te helpen.
www.irisgommers.be.
De lezer krijgt voldoende achtergrondinformatie om te begrijpen hoe het Het lijkt wel magie maar het is pure
werkt.
wetenschap. – Iris Gommers
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< < < K I N D E RYO G A > > >

Christien Rietveld

Raja Yoga

Raja Yoga voor
kinderen

voor kinderen

Een doe-boek voor kinderen,
ouders en opvoeders

Christien Rietveld

Quality time met Raja Yoga!
Een doe-boek
voor kinderen,
ouders en
opvoeders

Prijs €15,00
Paperback, full colour
102 pagina’s
ISBN 978.90.8840.235.7
NUR 726/854
Verschijnt in november

Aan de hand van de klassieke yogahoudingen en de yoga filosofie ontwikkelde
kinderyoga docente Christien Rietveld
acht yoga-uurtjes, waarin ouder en
kind samen een leuke en leerzame tijd
doorbrengen. Hiermee kunnen ouders
de basis leggen voor een fijne band,
vertrouwen en liefde tussen zichzelf en
hun kind. Het is een eerste stap op de
weg van Raja Yoga, ook wel ‘koninklijke
yoga’ genoemd.

Onderdelen die aan bod komen zijn:
yogahoudingen, bewustwording van
de adem, ontspanning, concentratie,
verhaal, knutselopdracht, visualisatie
en spel. Alle activiteiten worden helder
omschreven en ondersteund met illustraties. Je maakt kennis met Yori en
Gaby die de yogahoudingen voordoen.
Het boek is zeer toegankelijk, ook als je
geen ervaring hebt met yoga.
Voor kinderen vanaf 5 jaar en hun
ouders en opvoeders.
Christien Rietveld is al van jongs af aan
zeer ervaren in het werken met jonge
kinderen. Zij volgde een opleiding tot
docent kinder- en jeugdyoga bij Raja
Yoga Energieontwikkeling in Utrecht.
Ze geeft workshops op het gebied van
kinderyoga, creativiteit en healing.
www.christienrietveld.nl

Zie ook:

Yoga-energizers
voor

Mara Leiblum

kinderen
Vrolijke
yoga-spelletjes
voor een liefdevolle
opvoeding

Dhroeh Nankoe &
Janayitri Brahmanda

NAJAARSAANBIEDING 2021

Kinderyoga doe, spel en kleurboek
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<<< NON-DUALITEIT >>>

Alan Watts

Alan Watts

Het taboe op
weten wie je bent

Het taboe op weten wie je bent
Handboek bij het mysterie van het bestaan
Dit boek is een nieuwe uitgave van het belangrijkste werk van Alan Watts dat voor het
eerst in 1982 in het Nederlands verscheen.

HANDBOEK BIJ HET MYSTERIE VAN HET BESTAAN

Prijs € 19,50
Paperback, 152 pag
ISBN 978.90.8840.236.4
NUR 720/728
Verschijnt in december

Met ‘taboe’ bedoelt Watts de hardnekkige
illusie dat datgene wat we ‘ik’ noemen een
afzonderlijk ego zou zijn, opgesloten in een
lichaam en afgesloten van de vijandige
buitenwereld. Een herbezinning op het begrip ‘ego’ is dringend noodzakelijk om deze
denkbeeldige tegenstelling in ons denken
op te heffen en te beseffen dat het ‘zelf’ in
feite de wortel is van het hele universum.
Watts baseert deze radicale kijk op het ego
op zijn grondige kennis van de Vedanta filosofie in combinatie met de wetenschappelijke inzichten uit de quantum mechanica.

hun streven naar verlichting. De aard van
het ‘zelf’ blijkt een verbijsterend mysterie;
hij noemt dit boek zelf dan ook “een handboek ter inleiding in het mysterie van het
bestaan”.
Alan Watts (1915 – 1973) was als filosoof een
bijzonder kleurrijk en controversieel persoon
die in de vijftiger en zestiger jaren van de
twintigste eeuw als een van de eersten
bekendheid gaf aan de filosofieën van het
oude India, China en Japan, en het Zenboeddhisme in het bijzonder. Hij wordt nog steeds
als een van de belangrijkste non-duale leraren van de vorige eeuw beschouwd.

Hilarisch zijn de voorbeelden die hij geeft
van de talrijke manieren waarop spirituele
zoekers zichzelf voor de gek houden met
<<< AANBIEDING VOOR DE BOEKHANDEL >>>

Speciale actie met drie geïllustreerde boeken met boeddhistische verhalen
Ideale cadeautjes voor de feestdagen!
Op onderstaande drie verhalenbundels geven wij 50% korting bij aanschaf van 10 exemplaren totaal.
Het aantal per titel is vrij. Deze actie loopt tot 31 december 2021

Sandy Taikyu Kuhn Shimu
IN DE SCHADUW VAN DE DENNENBOOM
Inspirerende verhalen uit de zen-traditie
Zen-meester Sandy Taikyu Kuhn Shimu verzamelde talrijke zen-verhalen uit de hele wereld;
het zijn pareltjes van wijsheid, met humor en
diepgang.

Mark McGinnis
TOEN BOEDDHA EEN OLIFANT WAS
De mooiste boeddhistische dierenverhalen
Fabels voor jong en oud uit de tijd van Boeddha, rijk geillustreerd met kunstzinnige schilderingen. Ze maken de leringen van Boeddha ook
zeer toegankelijk voor kinderen.

ISBN 978.90.8840.163.3
Prijs € 12,50

ISBN 978.90.8840.148.0
Prijs € 10,-

[
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Sandy Taikyu Kuhn Shimu
GELUK IS EEN VLINDER
De mooiste boeddhistische verhalen uit de
zen-traditie
De pareltjes uit 2000 jaar boeddhisme met hun
fijnzinnige humor spreken rechtstreeks tot het
hart. Alle verhalen zijn voorzien van kleurenfoto’s.
ISBN 978.90.8840.109.1
Prijs € 12,50

]

SPIRITUALITEIT >>>

F O N D S C ATA L O G U S

De vreugde van
ware meditatie
Bemoedigende woorden voor
vermoeide denkers en wilde harten

2e druk

Jeff Foster

Jeff Foster

ISBN 978.90.8840.151.0
Prijs € 20,00

ISBN 978.90.8840.104.6
Prijs € 17,50

DE WEG VAN RUST

Jeff Foster

3e druk

DE VRIJE VAL IN HET LEVEN

Jeff Foster

Jeff Foster

ISBN 978.90.8840.090.2,
Prijs € 20,00

ISBN 978.90.8840.192.3
Prijs € 17,50

ONVOORWAARDELIJKE
ACCEPTATIE

DE VREUGDE VAN WARE
MEDITATIE

Henk Remmerswaal

Jeff Foster

DE KUNST VAN HET

ONT‐MOETEN

Je bent
al heel
Gedichten
die je leven
kunnen redden

2e druk

Prikkelende beschouwingen
over kleine en grote levensvragen

Henk Remmerswaal

Richard Sylvester

Jeff Foster
2Cover-Jebentalheel.indd 1

DE KUNST VAN HET
ONT-MOETEN

NON-DUALISME IN
VRAAG EN ANTWOORD

HET DIRECTE PAD

JE BENT AL HEEL

ISBN 978.90.8840.122.0
Prijs € 20,00

ISBN 978.90.8840.224.1
Prijs € 17,50

ISBN 978.90.8840.126.8
Prijs € 17,50

ISBN 978.90.8840.170.1
Prijs € 22,50

Greg Goode

20-11-2020 13:08

Vanuit zijn achtergrond in het Boeddhisme en geїnspireerd door de wijsheid van het
Soefisme en de leer van Gurdjieff presenteert hij een nieuwe benadering van ontwaken
door de negen gefixeerde ego-structuren van het Enneagram te gebruiken om helder te
beschrijven wie we niet zijn. Je zult zien hoe de gewoonten van ego-identificatie opkomen
om het pure, ongerepte bewustzijn dat je werkelijk bent voortdurend te verhullen.
Wanneer deze gewoonten van de geest worden blootgelegd, kan er een heldere keuze
gemaakt worden om de ketenen van het op ego gebaseerde lijden te verbreken, en de
uitgestrekte, aangeboren vrijheid van je ware natuur te realiseren.
“Eli’s diepgaande onderricht in het Enneagram is een hulpmiddel bij zelfonderzoek. Zijn model van het ego is nuttig voor eenieder die op zoek is naar de waarheid. Hij toont ons de valkuilen van het denken en de mogelijkheid uit de trance
van lijden te ontwaken.”
- Gangaji
“Het Enneagram van transformatie: Een weg naar vrijheid” is een toepasselijke titel.
Eli Jaxon-Bear heeft een hartelijk en boeiend boek geschreven over het proces
van de sluiers te ‘doorzien’. Lezers die er oprecht naar streven het Enneagram als
onderdeel van hun spirituele pad te gebruiken worden op hun wenken bediend
door de humor en wijsheid in dit boek.”
- Russ Hudson & Don Richard Riso,
auteurs van De Wijsheid van het Enneagram.

Het ENNEAGRAM
van

ENNEAGRAM van TRANSFORMATIE - Eli Jaxon-Bear

In dit boek geeft Eli Jaxon-Bear ons een plattegrond van de gevangenis van onze gedachten, en de sleutels naar vrijheid. De auteur presenteert een baanbrekend nieuw model
voor de structuur van het ego en de psyche. Hij brengt zijn ontdekking van de vroege
oorsprong van het Enneagram en zijn onderzoek naar de mysterieschool van Pythagoras in het presocratische Griekenland samen met de moderne overdracht van non-duale
realisatie.

Het

“Diep in zijn hart wil ieder mens gelukkig zijn. Waarom zijn dan zoveel mensen
ongelukkig? Eli Jaxon-Baer heeft zijn leven gewijd aan het beantwoorden van
deze vraag. Een aangrijpende ontdekkingsreis naar persoonlijke en spirituele
transcendentie.”
- Kirkus Book Reviews

TRANSFORMATIE
Een weg naar vrijheid

ISBN 978.90.8840.217.3

3e druk

Erik Mossel

BHAGAVAD GITA

ISBN 978.90.73207.35.6
Prijs € 14,50

ELI JAXON-BEAR

5e druk
Cover Het Enneagram.indd 1

Eli Jaxon-Bear

Maharishi Mahesh Yogi
DE WETENSCHAP VAN HET ZIJN EN
DE KUNST VAN HET LEVEN
ISBN 978.90.73207.75.2
Prijs € 24,50

10-11-2020 12:52

Laozi

HET ENNEAGRAM VAN
TRANSFORMATIE

DAO DE JING

Vertaling: Paul Salim Kluwer
ISBN 978.90.8840.119.0
Prijs € 14,50

ISBN 978.90.8840.217.3
Prijs € 20,00

BOEDDHISME >>>

2e druk

2e druk

Klaas-Jan van Velzen

Ochtendwandeling
met Aurora
De dageraad als spirituele inspiratie

b

3e druk

Klaas-Jan van Velzen

Pema Chödrön

ISBN 978.90.8840.227.2
Prijs €15,00

ISBN 978.90 8840.137.4, prijs € 12,50

OCHTENDWANDELING MET
AURORA

ALGEMEEN FONDS

Anurag ten Klooster
HET LEVEN AANVAARDEN MET
MINDFULNESS EN ZELFCOMPASSIE
ISBN 978.90.8840.159.6, prijs € 16,50

FALEN – OPNIEUW FALEN –
STEEDS BETER FALEN
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DHAMMAPADA
HET PAD DER WAARHEID
ISBN 978.90.8840.037.7
Prijs € 14,50

d.nl

KRACHT
BOMEN
van

Hoe die zich in ons
leven weerspiegelt

4 druk
e

Spirituele
wijsheid uit de
natuur
PANTA RHEI

Jeanne Ruland

Jeanne Ruland

KRACHTDIEREN

ISBN 978.90.8840.095.7
Prijs € 24,50

ROMAN >>>
‘Als ik met jou de Kerst maar haal’ vertelt waarom je

VERDWENEN

lang dat kan duren. Je leven verloopt in periodes van zeven
jaar. In het boek is een schema opgenomen dat laat zien
in welke periode je je bevindt. Je ontdekt in welke periode
je partner zich bevindt en welke consequenties dat heeft
voor jullie relatie. Ontdek de formule van de liefde.

LEVEN

Tijdens het leven van auteur Paul
Rooyackers openbaarde zich dit
systeem en na vele jaren studeren en
vergelijken kwam hij tot het besef dat
er een logica moest bestaan voor de
vele hobbels op de weg van de liefde.
Na 35 jaar is er dan eindelijk dit boek.

Een vertelling over bewustzijn en identiteit

18-11-2020 11:27

Claudia Köller

ISBN 978.90.8840.138.1
Prijs € 18,50

ISBN 978.90.8840.225.8
Prijs € 19,50

DE KRACHT VAN BOMEN

GEZONDHEID >>>

ASTROLOGIE >>>

iemand tegenkomt, van wie je denkt te houden en hoe
Han van den Boogaard

Cover-Dekrachtvanbomen.indd 1

Ulrich Emil Duprée

HEEL JEZELF – HEEL DE WERELD

KRACHTDIEREN EN
HULPDIEREN

ISBN 978.90.8840.075.9
Prijs € 24,50

Han van den Boogaard

956) is
weest in
idszorg.
vertaler.
ij eerder
stiek en
hij meer
het En-

De

Paul Rooyackers Als ik met jou de Kerst maar haal

iteit en
persoon
onwandan zijn

F O N D S C ATA L O G U S
Claudia Köller

VERDWENEN LEVEN

wakker
nd. Hij
van het
overdag
moet hij
aarmee
ze aanugen en
igenlijk

SJAMANISME >>>

Andrea Flemmer

Als ik met jou
de Kerst maar haal

VIRUSINFECTIES
NATUURLIJK
BEHANDELEN

de formule van de liefde

Wat je zelf kunt doen tegen verkoudheid,
bronchitis, griep, herpes, maagdarminfecties en
veel meer

y(7IJ0I8*OKLTSP(
Paul Rooyackers

Han van den Boogaard
Cover_20191001.indd All Pages

01-10-19 17:11

Paul Rooyackers

VERDWENEN LEVEN
ISBN 978.90.8840.220.3
Prijs: € 17,50

Döndü Mens Yilmaz

Andrea Flemmer

ISBN 978.90.8840.127.5
Prijs € 17,50

ISBN 978.90.8840.183.1
Prijs € 17,50

NATUURLIJKE SCHOONHEID UIT
EIGEN KEUKEN

ALS IK MET JOU DE KERST MAAR
HAAL
ISBN 978.90.8840.198.5
Prijs € 19,95

VIRUSINFECTIES
NATUURLIJK BEHANDELEN

Andrea Flemmer

Hoge bloeddruk

natuurlijk behandelen
Zelf je bloeddruk verlagen

Dhroeh Nankoe &
Janayitri Brahmanda

Ulrike Amann

HET YOGA DIEET

HOUD JE DARMEN GEZOND

ISBN 978.90.8840.228.9
Prijs € 15,00

ISBN 978.90.8840.152.7
Prijs € 15,00

Andrea Flemmer

HOGE BLOEDDRUK
NATUURLIJK BEHANDELEN
ISBN 978.90.8840.167.1
Prijs € 17,50

Masseren
Gerald R. Mettam

Massage appelleert aan de natuurlijke behoefte van de
mens om te worden aangeraakt. Het is net zo essentieel
als de behoefte aan eten en drinken. Daarom is massage in de Ayurveda een belangrijk onderdeel van deze
oudste gezondheidsleer ter wereld, en dient net als de
voedingsvoorschriften aangepast te worden aan de
individuele constitutie van ieder mens.
Ayurvedische massage heeft een fundamenteel andere
functie dan de diverse vormen van massage in de
westerse cultuur. De in dit boek beschreven massage
technieken zijn niet alleen bedoeld als ontspanning

De heilzame verbinding
tussen lichaam & geest

of om stress te verminderen, maar op de eerste plaats

doe je zo

De basistechnieken
voor een ontspannende

om de balans te herstellen in zowel het fysieke lichaam
als in de andere energetische lichamen. Pas als de
verstoorde balans hersteld is kan de levensenergie weer
vrijer stromen en zal de gezondheid verbeteren.

massage

Ayurvedische massage heeft primair een therapeutische
functie. Het doel is o.a. ontgifting, het verbeteren van de
bloedcirculatie, de afvoer van afvalstoffen, en het efficienter maken van de microcirculatie met betrekking tot
de opname van voedingsstoffen op celniveau.
In dit boek worden de basisprincipes, praktische vaardigheden
en methoden van de Ayurvedische massagetechnieken met
de nodige zorg en helderheid uiteengezet. Het is bedoeld voor
iedereen die zich verder wil verdiepen in de theorie en praktijk
van de Ayurvedische gezondheidsleer.
Geïllustreerd met ruim 100 full colour foto’s.



3 druk
e

Anil Kumar Mehta

AYURVEDISCHE VOEDINGSLEER
IN DE PRAKTIJK
ISBN 978.90.8840.053.7
Prijs € 24,50

6e druk

  

Anil Kumar Mehta

Anil Kumar Mehta

HANDBOEK
AYURVEDISCHE MASSAGE

AYURVEDA IN DE PRAKTIJK
ISBN 978.90.8840.134.3
Prijs € 24,50

ISBN 978.90.8840.174.9
Prijs € 22,50

[
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Gerald R. Mettam

MASSEREN DOE JE ZO
ISBN 978.90.8840.193.0
Prijs € 15,00

ALGEMEEN FONDS

oordee zich
ingen
n.

ereen
oon in
e voeen. Ze
n oud,
en die

F O N D S C ATA L O G U S

Best
seller

2e druk

3e druk

4e druk

Stefanie Arend

Stefanie Arend

Barbara Kündig

ISBN 978.90.8840.146.6
Prijs € 18,50

Met CD
ISBN 978.90.8840.092.6
Prijs € 20,00

VITAAL EN GEZOND MET
BINDWEEFSEL MASSAGE

YIN YOGA

ISBN 978.90.8840.103.9
Prijs € 18,50

3e druk

Dick de Ruiter

YOGA NIDRA

YOGA ZONDER LEEFTIJD
Boek + CD
ISBN : 978.90.8840.144.2
Prijs € 20,00

Edeltraud Rohnfeld

Stoelyoga – Edeltraud Rohnfeld

werk

YO G A E N M E D I TAT I E > > >

Stoel
yoga
Veilige oefeningen
voor gezondheid en
welzijn

duide-

gadostituut
n aan
ch in
Erika
erland
ssieke

3e druk
5e druk
13-10-2020 16:47

Edeltraud Rohnfeld

Billy Doyle

Ram Jain & Kalyani Hauswirth-Jain

ISBN 978.90.8840.215.9
Prijs: € 18,50

ISBN 978.90.8840.161.9
Prijs € 17,50

KASHMIR YOGA

STOELYOGA

Yoga

HATHA YOGA VOOR DOCENTEN
EN BEOEFENAARS
ISBN 978.90.8840.196.1
Prijs € 27,50

Dinah Rodrigues

HORMOONYOGA

ISBN 978.90.8840.222.7
Prijs: € 22,50

Koos Zondervan
volgens de

Kashmir

methode

Zoals onderwezen door Jean Klein

Klaas-Jan van Velzen

2e druk

Ochtendwandeling
met Aurora
De dageraad als spirituele inspiratie

b

PANTA RHEI

Dick de Ruiter

Koos Zondervan
3Cover-YOGAvolgensKASHMIRmethode.indd 1

DVD DOE ZELF THUIS DE
ZONNEGROET

19-11-2020 12:04

YOGA VOLGENS DE KASHMIR
METHODE

Speelduur DVD: 1 uur
ISBN 978.90.76771.61.8
Prijs € 10,00

Klaas-Jan van Velzen

MEDITATIE EN HET
ZELFGENEZEND VERMOGEN

ISBN 978.90.8840.226.5
Prijs: € 22,50

ISBN 978.90.8840.160.2
Prijs € 22,50

Klaas-Jan van Velzen

OCHTENDWANDELING MET
AURORA
ISBN 978.90.8840.227.2
Prijs €15,00

PSYCHOLOGIE / THERAPIE >>>

Best
seller

Best
seller

5e druk

3e druk

Jack Kornfield

Thich Nhat Hanh & Nguyen Anh-Huong

Met CD met 6 meditaties
ISBN 978.90.76771.93.9
Prijs € 20,00

Met 5 geleide meditaties op CD
ISBN 978.90.8840.010.0
Prijs € 17,50

MEDITEREN VOOR BEGINNERS

ALGEMEEN FONDS

5e druk

MEDITATIEF WANDELEN

[

Russ Harris

Russ Harris

ISBN 978.90.8840.216.6
Prijs € 17,50

ISBN 978.90.8840.116.9
Prijs: € 12,50

DE VALSTRIK VAN HET GELUK
KAARTENSET

10

]

DE VALSTRIK VAN HET
GELUK CARTOONBOEK

PSYCHOLOGIE >>>

F O N D S C ATA L O G U S

Ilse Sand

Best
seller

Kom
dichterbij
Over liefde en
zelfbescherming

5e druk

Ilse Sand

Ilse Sand

Ilse Sand

WEGWIJS IN HET LABYRINT VAN
JE EMOTIES
ISBN 978.90.8840.153.4
Prijs € 16,50

Ilse Sand

HOOGSENSITIVITEIT IN HET
DAGELIJKS LEVEN

OVER INTROVERT OF
HOOGSENSITIEF ZIJN

KOM DICHTERBIJ

ISBN 978.90.8840.199.2
Prijs € 16,50

ISBN 978.90.8840.139.8
Prijs € 16,50

ISBN 978.90.8840.182.4
Prijs € 16,50

dertijd. Vooral negatieve en pijnlijke ervaringen hebben zich hardnekkig
vastgezet in ons onderbewustzijn. Als volwassene kunnen die ons hinderen bij het ontplooien van ons volledig potentieel, en bepalen onbewust hoe we relaties aangaan en onderhouden. Dit deel noemt Stefanie
Stahl het schaduwkind.
Dit boek leert ons eerst om een liefdevol contact te maken met ons
gekwetste schaduwkind. Pas als we daarmee vriendschap sluiten komt
het zonnekind te voorschijn – met onze vrolijke en sterke levenskrachten. De vrijmaking van ons zonnekind biedt ons de mogelijkheid om
gelukkige relaties aan te gaan en ons leven ten volle te leven.

door de media geraadpleegd als expert.

Dit werkboek bij de internationale bestseller Het kind in je een thuis geven biedt een
praktisch aanvullend programma waarmee je meer zelfvertrouwen en eigenwaarde kunt
ontwikkelen; het bevat talrijke nieuwe oefeningen en sjablonen om zelf in te vullen voor
het individuele werk met je zonne- en schaduwkind.
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:

Leer je schaduwkind kennen – dat deel van je persoonlijkheid dat staat voor
negatieve ervaringen in je kindertijd en trauma’s.
Versterk je volwassen-ik – het rationele deel, dat voor de oplossing van je
problemen onontbeerlijk is.
Ontdek je zonnekind – het gezonde, sterke en vrolijke deel van je persoonlijkheid.

geven

Het werkboek kan ook los van het eerste boek gebruikt worden.
Stefanie Stahl is psychologe en heeft een praktijk in Trier, Duitsland. Zij houdt regelmatig
lezingen over bindingsangst, liefde en gevoel voor eigenwaarde. Met haar boeken Het kind
in je een thuis geven en Bindingsangst herkennen en overwinnen bereikte zij in Duitsland
honderdduizenden lezers. Het kind in je een thuis geven werd reeds in tientallen talen
vertaald.

De oplossing
voor (bijna) al je
problemen

Het werkboek

Over de schrijfster:
Psychologe Stefanie Stahl heeft met haar boeken over het innerlijke kind
en bindingsangst in Duitsland al honderdduizenden lezers bereikt. Ze heeft
een praktijk in Trier, houdt regelmatig lezingen en workshops en wordt vaak

Het kind
in je
een thuis
en eigenwaarde

ISBN 978.90.8840.173.2

SPIEGEL

PANTA RHEI

2e druk

3e druk

bestseller

Stefanie Stahl

BINDINGSANGST HERKENNEN EN
OVERWINNEN
ISBN 978.90.8840.115.2
Prijs € 20,00

S T E F A N I E S TA H L

Het kind in
je een thuis
geven
In drie stappen
naar meer
zelfvertrouwen en
eigenwaarde

S TA H L

De talrijke oefeningen en tips in dit boek zijn er op gericht om vrede te
sluiten met je innerlijke kind. Ons innerlijke kind moet zich weer thuis
voelen, waardoor we een fundamenteel gevoel van zelfvertrouwen ontwikkelen. En dat zorgt voor een heel nieuwe kijk op het leven.

S T E F A NInI EdrieS stappen
TA H L naar meer zelfvertrouwen

Het kind in je een thuis geven - S T E F A N I E

Ons innerlijke kind is de optelsom van alle inprentingen uit onze kin-

Het kind in je een thuis geven - STEFANIE STAHL

Ontdek de enorme kracht van het werken met je innerlijke kind!

Het werkboek

ISBN 9789088401947

cover Werkboek Het kind.indd 1

14-10-19 16:08

Stefanie Stahl

Stefanie Stahl & Melanie Alt

Stefanie Stahl

HET KIND IN JE
EEN THUIS GEVEN

TYPISCH IETS VOOR MIJ!
ISBN 978.90.8840.136.7
Prijs € 20,00

HET KIND IN JE EEN THUIS GEVEN
Het werkboek

ISBN 978.90.8840.173.2
Prijs € 20,00

ISBN 978.90.8840.194.7
Prijs € 17,50

OPVOEDING >>>

Oerzang

Energie doe-boek
s

gsensitiev
er
(hoo
e)
oud
or
kind
eren en hun
vo

Zonnekind en schaduwkind – Stefanie Stahl

De kracht van stemexpressie

Een inspirerend verhaal bij
Het kind in je een thuis geven

Marius Engelbrecht

Stefanie Stahl

ZONNEKIND EN SCHADUWKIND
Prijs: € 12,50
ISBN 978.90.8840.218.0

29-07-2020 13:56

INDIGO-KINDEREN OPVOEDEN
EN BEGELEIDEN
ISBN 978.90.76771.47.2
Prijs € 20,00

Auteur: Hanneke Bouma
Illustraties: Erna Westrup

Theo Legters

Marius Engelbrecht

Hanneke Bouma

ISBN 978.90.8840.168.8
Prijs € 17,50

ISBN 978.90.8840.125.1
Prijs € 21,50

ISBN 978.90.8840.201.2
Prijs € 20,-

GELUKKIG ZIJN DOE JE ZO!

2e druk

Carolina Hehenkamp

2e druk

ENERGIE DOE-BOEK

OERZANG

4e druk

2e druk

Lara Honos-Webb

Carolina Hehenkamp

INDIGO-KINDEREN ALS
GESCHENK EN UITDAGING

DE GAVE VAN ADHD
ISBN 978.90.8840.018.6
Prijs € 17,50

ISBN 978.90.76771.39.7
Prijs € 20,00
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Lara Honos-Webb

DE GAVE VAN ADHD
– WERKBOEK
ISBN 978.90.8840.035.3
Prijs € 7,50

ALGEMEEN FONDS

OPVOEDING >>>

F O N D S C ATA L O G U S

2e druk

8e druk

7e druk
Heidi Velten & Bruno Walter

HELENDE KINDERMASSAGE

Frédérick Leboyer

Christopher Willard & Olivia Weisser

Jean Liedloff

Helen Purperhart & Marion van der Laarse

ISBN 978.90.76771.29.8
Prijs € 18,50

ISBN 978.90.8840.221.0
Prijs: € 14,50

ISBN 978.90.76771.57.1
Prijs € 17,50

ISBN 978.90.8840.165.7
Prijs € 20,00

SHANTALA BABYMASSAGE

ISBN 978.90.8840.129.9
Prijs € 18,50

HET BOEK VAN DE ADEM

OP ZOEK NAAR HET VERLOREN GELUK

SPELEND KINDEREN COACHEN

Geef
je woorden
vleugels
Kinderen helpen met verhalen

Best
seller
5e druk
Femmy Brug

MEDITATIES VOOR KINDEREN EN
TIENERS
ISBN 978.90.8840.091.9
Prijs € 15,00

KINESIOLOGIE

Wolfgang Endres

6e druk

ZÓ IS LEREN LEUK!

Anneke van der Meer

Mark W. McGinnis

Theo Legters

Anneke van der Meer

ISBN 978.90.8840.148.0

EFT voor kinderen, met DVD
ISBN 978.90.8840.058.2
Prijs € 15,00

ISBN 978.90.8840.188.6
Prijs € 20,00

TOEN BOEDDHA EEN OLIFANT WAS

ISBN 978.90.76771.33.5
Prijs € 15,00

Nu afgeprijsd € 10,00

>>>

2e druk
Dr. Christa Keding

Helga Baureis & Claudia Wagenmann
ISBN 978.90.76771.95.3
Prijs € 15,00

3e druk

KINESIOLOGIE VOOR KINDEREN

Alie Relker

Paul E. Dennison & Gail Dennison

P. Dennison & G. Dennison

ISBN 978.90.8840.142.8
Prijs € 15,-

ISBN 978.90.8840.096.4
Prijs € 20,00

ISBN 978.90.8840.164.0
Prijs € 17,50

KINDERGEZICHTEN LEZEN

A LT E R N AT I E V E T H E R A P I E
De
dominantie
factor

GEEF JE WOORDEN VLEUGELS

2e druk

– wat kun je ermee?
ISBN 978.90.8840.102.2, prijs € 24,50

DE SPIERTEST

KLOP, KLOP!

HANDBOEK BRAIN GYM

BRAIN GYM KAARTENSET

>>>

Verbeter je leervermogen
door het kennen van je
dominante oog, oor,
hersenhelft, hand en voet

2e druk

2e druk

2e druk

Carla Hannaford

Carla Hannaford

Frank Kinslow

ISBN 978.90.8840.219.7
Prijs: € 22,50

ISBN 978.90.8840.042.1
Prijs € 15,00

QUANTUM HEALING

DE DOMINANTIE FACTOR

Frank Kinslow

Frank Kinslow

Elly Hoekstra & Doke van der Neer

ISBN 978.90.8840.069.8
Dubbel-CD, prijs € 15,00

ISBN 978.90.8840.097.1
Prijs € 20,00

ISBN 978.90.76771.45.8
Prijs € 14,50

QUANTUM HEALING MEDITATIES (CD)

QUANTUM HEALING PRAKTIJKBOEK

DE ACTIEVE BEKKENBODEM

4e druk

2e druk
Elly Hoekstra & Doke van der Neer

Elly Hoekstra

Doke van der Neer

Arthur Janov

ISBN 978.90.76771.74.8
Prijs € 14,50

DVD: speelduur 60 minuten
ISBN 978.90.8840.067.4, prijs € 7,50

ISBN 978.90.8840.040.7
Prijs € 14,50

ISBN 978.90.8840.082.7
Prijs € 24,50

HEEL JE RUG

ALGEMEEN FONDS

BEWUST BEWEGEN MET ISMAKOGIE

LEVEN VOOR DE GEBOORTE

VOETENWERK

[
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Dick Kuiper

LEVEN ZONDER ASTMA DANKZIJ DE
BUTEYKO METHODE
ISBN 978.90.76771.85.4
Prijs € 17,50

A LT E R N AT I E V E T H E R A P I E > > >

F O N D S C ATA L O G U S

Markus Schirner

8e druk

AdemTECHNIEKEN

Eenvoudige ademhalingsoefeningen
voor zelfgenezing, ontspanning en
meer levensenergie

Best
seller

2e druk

Anneke Wittermans

Markus Schirner

VRIJGEVEN, VIEREN VAN
VERBINTENISSEN

ADEMTECHNIEKEN

ISBN 978.90.8840.214.2
Prijs: € 16,50

ISBN 978.90.8840.081.0
Prijs € 17,50

Dr. Mikao Usui & Frank A. Petter

DE VALSTRIK VAN HET GELUK
CARTOONBOEK

52 WEGEN NAAR MEER LEVENSVREUGDE

ISBN 978.90.76771.01.4
Prijs € 16,50

ISBN 978.90.8840.117.6
Prijs € 17,50

3e druk

Lise Bourbeau

Maria Holl

Maria Holl

ISBN 978.90.8840.195.4
Prijs € 17,50

ISBN 978.90.8840.032.2
Prijs € 20,00

Boek + CD
ISBN 978.90.8840.145.9, prijs € 16,50

ISBN: 978.90.8840.114.5
Prijs € 18,50

JE LICHAAM ZEGT: HOU VAN JEZELF!

BETER SLAPEN

Elias Amidon

Inayat Khan

Vertellingen vanuit
non-duaal bewustzijn
ISBN 978.90.8840.085.8
Nieuwe prijs € 4,50

Soefi leringen
ISBN 978.90.8840.098.8
Nieuwe prijs € 12,50

DE VRIENDELIJKE BLIK

EEN OPEN PAD

ISBN 978.90.8840.154.1
Nu afgeprijsd € 10,00

Soefi leringen deel 2
ISBN 978.90.8840.072.8
Nieuwe prijs € 12,-

Hazrat Inayat Khan

The text of the biography remains intact, with minor changes to correct spellings, dates, typographical errors from the first edition, and
some errors of translation from Dutch to English. It was decided to
take out the diacritical marks (marks or accents above or below a letter to indicate a particular pronunciation) and the asterisks marking
inclusion in the Notes and Glossary as it was felt that these marks
impeded the reader rather than helping. Nor does this edition include the reference section. The Foundation has made a scan of all
these documents and they are now available on the website (www.
nekbakhtfoundation.org).
An extensive search of the archives in Suresnes has been made but we
have been unable to find originals of all the photographs included at
the end of the biography under the heading List of Illustrations. It is
possible that for the first edition individuals were asked to provide a
photograph of themselves and that this was then returned to them.
The reader will therefore notice a difference between the photographs
which are a mixture of scans from the first edition and actual photographs held within the archive collection.

METAFYSICA

Inayat Khan

Inayat Khan

Metafysica.indd 1

MUZIEK EN MYSTIEK

DE GATHA´S

Inayat Khan

Inayat Khan
FILOSOFIE, PSYCHOLOGIE,
MYSTIEK
ISBN 978.90.8840.133.6
Prijs € 12,50

Inayat Khan

Dr. H.J. Witteveen

Hazrat Inayat Khan

ISBN 978.90.76771.02.1
Prijs € 20,00

Soefi-wijsheid
ISBN 978.90.73207.04.2
Nieuwe prijs € 12,-

ISBN 978.90.73207.52.3
Nieuwe prijs € 10,-

DE MYSTIEK VAN
HET GELUID

ISBN 978.90.73207.01.1
Nieuwe prijs € 10,-

ISBN 978.90.76771.60.1
Nieuwe prijs € 12,-

UNIVERSEEL SOEFISME

[
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Nekbakht Foundation
BIOGRAPHY
OF
PIR-O-MURSHID
HAZRAT INAYAT KHAN
22-08-18 14:59

METAFYSICA

IN EEN OOSTERSE
ROZENTUIN

ISBN 978.90.73207.18.9
Nieuwe prijs € 10,-

HET VOORRECHT MENS
TE ZIJN

ISBN 978-90-8840-213-5

DE EENHEID VAN
RELIGIEUZE IDEALEN

ISBN 978.90.76771.35.9
Nieuwe prijs € 10,-

BIOGRAPHY OF PIR-O-MURSHID HAZRAT INAYAT KHAN

Inayat Khan

Soefi leringen deel 1
ISBN 978.90.8840.051.3
Nieuwe prijs € 12,-

This is a new edition of the Biography of Pir o Murshid Hazrat Inayat
Khan which has been out of print for many years. The biography was
originally published by East-West Publications in 1979.

ISBN 978.90.76771.090

Inayat Khan

Inayat Khan

METAFYSICA

Inayat Khan (1881 - 1927) behoort tot de grootste wijsgeren van de 20ste eeuw. Zijn soeﬁ-boodschap van liefde, harmonie en schoonheid spreekt
steeds meer mensen aan. ‘Metafysica’ bevat een
reeks lezingen uit zijn begintijd, die pas in 1939 gepubliceerd werd.Voor het eerst verschijnt hiervan
de Nederlandse vertaling.

Inayat Khan

GEZONDHEID VAN
LICHAAM EN GEEST

Hazrat Inayat Khan

‘Metafysica’ geeft een buitengewoon diepgaand en
toch helder beeld van het wezen van de menselijke ziel. De goddelijke natuur van onze ziel is een
essentieel aspect van het soeﬁsme en van mystiek
in het algemeen. De wederzijdse beïnvloeding van
ziel, psyche en lichaam wordt in dit boek op bijzonder inspirerende manier beschreven. Hierbij
speelt het begrip ‘element’ een belangrijke rol. Het
is een mystiek begrip voor een allesdoordringende
energie die zich van subtiel naar grof ontwikkelt.

GEESTELIJKE
GENEESKRACHT

DE TINNITUS-ADEMTHERAPIE

<<< SOEFISME >>>

ROEMI OVER LIEFDE ...

ISBN 978.90.73207.48.6
Nieuwe prijs € 12,-

ISBN 978.90.76771.21.2
Prijs € 20,00

Michael Sinclair & Matthew Beadman

Coleman Barks

Inayat Khan

Walter Lübeck, Frank Arjava Petter &
William Lee Rand

HET REIKI KOMPENDIUM

2e druk
AAN DE SLAG MET ACT

ISBN 97890.8840.116.9
Prijs: € 12,50

Colette Grünbaum

HET OORSPRONKELIJKE REIKI
HANDBOEK VAN DR. MIKAO USUI

5e druk
Russ Harris

3e druk

]

Gebonden, 80 pagina’s
ISBN 978.90.76771.09.0
Nieuwe prijs € 12,50

GAYAN, VADAN, NIRTAN

BIOGRAPHY OF
PIR-O-MURSHID
HAZRAT INAYAT KHAN
Geïllustreerd met talrijke
foto’s.
Engelstalig.
ISBN 978.90.8840.213.5
Prijs: € 45,00

Inayat Khan

Inayat Khan

ISBN 978.90.73207.03.5
Nieuwe prijs € 12,-

Nieuwe prijs € 10,-

DE ZIEL, VANWAAR, WAAR- ALCHEMIE VAN HET GELUK
HEEN?
ISBN 978.90.73207.22.6

ALGEMEEN FONDS

YO G A E N M E D I TAT I E V O O R K I N D E R E N

>>>

F O N D S C ATA L O G U S

Yoga-energizers

Helen Purperhart & Cerise van Zanten-Ernste

voor

kinderen

Yogaspelletjes met je kind

Vrolijke
yoga-spelletjes
voor een liefdevolle
opvoeding

3e druk

2e druk

2e druk

Dhroeh Nankoe &
Janayitri Brahmanda

PANTA RHEI

Helen Purperhart & Cerise van Zanten-Ernste

BABY YOGA KAARTEN
ISBN 978.90.8840.200.5
Prijs € 20,00

Helen Purperhart

HET YOGA-AVONTUUR VOOR
KINDEREN
ISBN 978.90.76771.51.9
Prijs € 15,00

Helen Purperhart

YOGA VOOR JONGEREN
ISBN 978.90.8840.033.9
Prijs € 15,00

Helen Purperhart

HET KINDERYOGA DIERENTUINAVONTUUR
ISBN 978.90.76771.86.1
Prijs € 15,00

Dhroeh Nankoe & Janayitri Brahmanda

YOGA-ENERGIZERS VOOR
KINDEREN
ISBN 978.90.8840.171.8
Prijs € 14,50

Best
seller

5e druk

4e druk
Helen Purperhart

Danielle Bersma & Marjoke Visscher

Sandra Coobs

ISBN 978.90.8840.008.7
Prijs € 15,00

ISBN 978.90.73207.62.2
Prijs € 15,00

ISBN 978.90.8840.156.5
Prijs € 16,50

FAMILIEYOGA

SPELEN MET YOGA

DE WERELD IN MET YOGA

Femmy Brug

Femmy Brug

MEDITATIES VOOR KINDEREN EN
TIENERS
ISBN 978.90.8840.091.9
Prijs € 15,00

MINDFULNESS EN YOGA IN DE KLAS

ISBN 978.90.8840.150.3
Prijs € 15,00

Mara Leiblum

Kinderyoga doe, spel en kleurboek

Femmy Brug
YOGA NIDRA VOOR KINDEREN EN
TIENERS
ISBN 978.90.8840.184.8, prijs € 16,50

Helen Purperhart &
Cerise van Zanten-Ernste
BABY – DREUMES – PEUTER YOGA
ISBN 978.90.8840.094.0
Prijs € 16,50

Mara Leiblum

Tekst: Kristen Fischer/Ill.: Susi Schaefer
ZOO ZEN
ISBN 978.90.8840.185.5
Prijs € 14,95

KRUL ALS EEN COBRA
ISBN 978.90.8840.135.0
Prijs € 14,50

Sarah Jane Hinder

DOLFIJN YOGA

ISBN 978.90.8840.197.8
Prijs € 9,90

MANDALA’S

Klaus Holitzka

Klaus Holitzka

Een kleurboek voor volwassenen
ISBN: 978.90.8840.118.3
Prijs € 7,50

Kleurboek voor volwassenen
ISBN 978.90.8840.131.2
Prijs € 7,50

ROOSVENSTER MANDALA’S

Laura Novello & Natascha Stolz

Femmy Brug

Voor 4 – 99 jaar

Yogaboek voor kids en teens
Yoga geeft je concentratie, kracht, lenigheid en ontspanning

YOGAVERHALEN KWARTET
Prachtig geïllustreerd yoga kwartetspel
Dit kaartspel van 40 kwartetkaart en 10 verhalen kaarten kun je op
verschillende manieren gebruiken:
Doosje met 50 kaarten
Full colour geïllustreerd
ISBN 978.90.8840.229.6
Prijs € 20,00

SCHOOLBOEKEN

INDIAANSE MANDALA’S

HALLO ZON!

Deze nieuwe editie van Hallo zon! beschrijft yoga-houdingen en
andere yogaoefeningen voor kids en teens om ze te helpen gezond
in de wereld te staan. Zij kunnen het boek zelf gebruiken als ondersteuning bij het thuis doen van yoga.
Paperback, 152 pagina’s
Full colour geïllustreerd
ISBN 978.90.8840.230.2
Prijs € 15,00

Klaus Holitzka

ORIËNTAALSE MANDALA’S

Een kleurboek voor ontspanning
ISBN 978.90.8840.132.9
Prijs € 7,50
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Wolfgang Hund

MANDALA’S VOOR
KINDEREN

Al kleurend tot rust komen
ISBN 978.90.8840.100.8
Prijs € 7,50

2e druk

ISBN 978.90.8840.027.8
Prijs € 15,00

ISBN 978.90.8840.123.7
Prijs € 15,00

NIEUWE SPELLETJES VAN 3 MINUTEN
OM KINDEREN TE MOTIVEREN

Pierre Eggels

Pierre Eggels

Markus Kappeler

ISBN 978.90.8840.086.5
Prijs € 15,00

ISBN 978.90.8840.099.5
Prijs € 15,00

ISBN 978.90.8840.065.0
Prijs € 15,00

SPELEN MET GEDICHTEN

SPELEN MET GEDICHTEN – DEEL 2

ENERGIZERS & MOODBOOSTERS

Theo Legters

Het grote leefboek
voor kinderen

Tips voor iedereen
om het leven
(nóg) leuker te maken

SPELLETJES VOOR SOCIALE
COMPETENTIE

Theo Legters
HET GROTE LEEFBOEK VOOR KINDEREN
ISBN 978.90.8840.172.5
Prijs € 20,00

John Visser

Richard Churches & Roger Terry

ISBN 978.90.8840.223.4
Prijs € 22,50

ISBN 978.90.8840.049.0
Prijs € 22,50

Pierre Eggels

Nel de Theije-Avontuur & Leo Kaniok

Nel de Theije-Avontuur

Helen Purperhart & Marion van der Laarse

Dramamethode voor VMBO/HAVO/VWO
ISBN 978.90.76771.89.2, prijs € 20,00

ISBN 978.90.8840.057.5
Prijs € 15,00

Helen Purperhart & Rosalinda Weel

KLAS IN BALANS

ISBN 97890.8840.111.4
Prijs € 20,00

DOE GEWOON ALSOF !

Rosemarie Portmann

ISBN 978.90.8840.143.5
Prijs € 15,00

FILOSOFEREN MET KINDEREN

EFFECTIEF WERKEN MET GROEPEN

FILOSOFISCHE VERHALEN VOOR
KINDEREN

EFFECTIEF LESGEVEN MET NLP

Christina Buchner

SPELEND KINDEREN COACHEN

BRAIN-GYM EN TOEGEPASTE
KINESIOLOGIE

ISBN 978.90.8840.165.7
Prijs € 20,00

ISBN 978.90.8840.080.3
Prijs € 15,00

ISBN 978.90.052.0
Prijs € 22,50

MINI SPELENBOEKEN >>>
De 50 beste yogaspelletjes

De spelletjes zijn verdeeld in vijf categorieёn, met 10 spelletjes
per categorie:
• Yoga bewegingsspelletjes
• Individuele yogaspelletjes
• Partneroefeningen
• Dierenspelletjes
• Yogaoefeningen voor jongeren

Helen Purperhart

De 50 beste muziekspelletjes

Ger Storms

Deze bundel bevat een selectie van de meest geliefde spelle-

De 50 beste
tjes uit het Muzikaal Spelenboek en 100 Nieuwe Muziekspelen

yogaspelletjes

van Ger Storms. Ze stimuleren het luisteren naar elkaar en bevorderen de creatieve vermogens en fantasie van de kinderen
door het spontaan improviseren met muziek en geluid.
Ze kunnen zowel op de basisschool als op muziekscholen bij
AMV lessen gebruikt worden door elke docent of spelleider
die enige afﬁniteit met muziek heeft. Er is geen bijzondere
muzikale vaardigheid voor vereist. Bij elk spel staan tijdsduur,
leeftijd en benodigde materialen aangegeven.
De spelletjes zijn verdeeld in vijf categorieёn, met 10 spelletjes
per categorie:
• Luisterspelletjes
• Concentratiespelletjes
• Interactiespelletjes
• Klank- en ritmespelletjes
• Expressie- en improvisatiespelletjes

ISBN 978.90.8840.202.9

De 50 beste
De 50 beste muziekspelletjes – Ger Storms

Deze bundel bevat een zeer gevarieerde verzameling spelletjes
en oefeningen ontleend aan de boeken over kinderyoga van
Helen Purperhart. Ze zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot
16 jaar, en kunnen individueel, in duo’s of met de hele groep
worden uitgevoerd. In spelvorm komen alle belangrijke yogaelementen aan bod, zoals ontspanning, bewust ademhalen,
concentratie, meditatie en visualisaties. Ze stimuleren de
verbeeldingskracht, de fantasie en bevorderen sociale
vaardigheden.
De spelletjes zijn speciaal voor deze bundel bewerkt en
geselecteerd uit “Het yoga avontuur voor kinderen”, “Het
kinderyoga dierentuin avontuur”, “Yoga voor jongeren” en
“Familieyoga”.

De 50 beste Yogaspelletjes – Helen Purperhart

Panta Rhei mini spelenboekenreeks

Panta Rhei mini spelenboekenreeks

MaryAnn F. Kohl & Kim Solga

David Becker

ISBN 978.90.76771.03.8
Prijs € 16,50

ISBN 978.90.8840.030.8
Prijs € 14,50

KINDEREN ONTDEKKEN DE GROTE
KUNSTENAARS

Cover-Muziekspelletjes.indd 1 28-04-2020 14:08

Wolfgang Endres

Helen Purperhart

Ger Storms

ISBN 978.90.76771.33.5
Prijs € 15,00

ISBN 9789088402029
Pprijs € 7,50

ISBN 9789088402043
Prijs € 7,50

Cover-Yogaspelletjes.indd 1

50 LEVENSLESSEN IN SPELVORM
VOOR KINDEREN VAN 6 – 12 JAAR

muziekspelletjes

ISBN 978.90.8840.204.3

ZÓ IS LEREN LEUK!

DE 50 BESTE YOGASPELLETJES

28-04-2020 14:15

DE 50 BESTE MUZIEKSPELLETJES

.

Paul Rooyackers

De 50 beste kennismakingsspelletjes

De 50 beste ontspanningsspelletjes
Deze bundel bevat 50 zeer gevarieerde spelletjes ter bevordering van rust en ontspanning in een groep. Ze kunnen

Deze spelletjes vormen een selectie uit Honderd nieuwe dramaspelen, Honderd nieuwe dansspelen en Honderd taalspelen van Paul
Rooyackers. De leeftijd, duur en benodigde matarialen staan bij
elk spel aangegeven. Ze zijn verdeeld in vijf categorieёn, met 10
spelletjes per categorie:
• Warming-up spelletjes
• Kennismaking in dans en beweging
• Kennismaking in woord en gebaar
• Spiegelspelletjes
• Samenwerkingsspelletjes
ISBN 978.90.8840.206.7

Panta Rhei mini spelenboekenreeks

Paul Rooyackers

28-04-2020 14:13
Cover-Kennismakingsspelletjes.indd 1

DE 50 BESTE DANS- EN
BEWEGINGSSPELLETJES
ISBN 9789088402050
Prijs € 7,50

De 50 beste
gebruikt worden door iedereen die met een groep kinderen

werkt in de leeftijd van 6 – 16 jaar. Ze zijn ook bijzonder
geschikt om de sfeer in een groep te verbeteren doordat ze
voor de nodige hilariteit en spelplezier zorgen. De meeste
spelletjes zijn kort en hebben weinig of geen hulpmiddelen
nodig. Er zijn ook een aantal oude en bekende spelletjes
opgenomen, zoals bv “Zakdoek leggen” of “Hoofd, schouders
knie en teen”.
Ze zijn ontleend aan 100 Ontspannings- en concentratiespelen
van Portmann/Schneider en Rust en ontspanning met spelletjes
van Andrea Erkert.

kennismakingsspelletjes

De spelletjes zijn verdeeld in vijf categorieёn, met 10 spelletjes
per categorie:
• Ontspanning met muziek
• Ontspanning met beweging
• Rustgevende spelletjes
• Waarnemingsspelletjes
• Pantomime spelletjes
ISBN 978.90.8840.207.4

Panta Rhei mini spelenboekenreeks

Steeds als er bij sport of spelsituaties teams, groepjes of paren
gevormd moeten worden doet zich de vraag voor: hoe vorm
ik zo onpartijdig mogelijke groepjes? Zodat voorkomen wordt
dat kinderen zeggen: “Met dat kind wil ik niet in een groep!”
Of dat bij een vrije keuze altijd dezelfde kinderen overblijven.
Daarvoor zijn deze spelletjes ontworpen; ze bieden de docent
of spelleider 50 verschillende mogelijkheden om groepen op
een speelse, creatieve en onpartijdige manier in te delen. Dat
kunnen paren zijn, kleine groepjes van 4, 6 of 8 personen, of
twee grotere gelijke teams. De spelletjes zijn geschikt voor alle
leeftijden en voor alle situaties, binnen of buiten de school.

De 50 beste

ontspanningsspelletjes

Deze bundel spelletjes werd niet eerder uitgegeven, en is verdeeld in vijf categorieёn:
• Spelletjes om één persoon te kiezen
• Spelletjes om tweetallen te vormen
• Spelletjes om groepen van 3 of 4 personen te vormen
• Spelletjes om groepen van 6 tot 8 personen te vormen
• Spelletjes om twee teams te vormen
ISBN 978.90.8840.209.8

Panta Rhei mini spelenboekenreeks
Cover-Spelletjesomgroepen.indd 28-04-2020
1
14:08

Paul Rooyackers

Erkert, Portmann, Schneider

ISBN 9789088402067
Prijs € 7,50

ISBN 9789088402074
Prijs € 7,50

Cover-ontspanningsspelletjes.indd 1
28-04-2020 14:19

DE 50 BESTE KENNISMAKINGSSPELLETJES

DE 50 BESTE ONTSPANNINGSSPELLETJES
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De 50 beste spelletjes tegen pesten op school

Robert & Julia Rossa

Ralf Brinkhoff, Patrik Lehner, Detlev Patz

De 50 beste

Pesten in scholen en in de maatschappij is een zeer serieus
te nemen probleem. Plagen, uitschelden, bedreigen, reputaties
beschadigen door roddelen en zelfs afpersing komen al voor
op de basisschool. Tegenwoordig gebeurt dit steeds meer via
social media. Op langere termijn kan dit ernstige psychische
en psychosomatische gevolgen hebben voor de slachtoffers.

spelletjes om
groepen in te delen

In dit boek vinden docenten en therapeuten 50 speciaal
ontwikkelde spelletjes en activiteiten waarmee pestgedrag op
school effectief herkend en bestreden kan worden. Ze zijn
bedoeld voor het werken met kinderen van 6 tot 10 jaar.
De spelletjes zijn verdeeld in vijf categorieёn, met elk 10
verschillende spelen om elk aspect groepsgewijs te trainen.
• Spelletjes om pesten te voorkomen
• Conﬂicten oplossen en uitsluiting tegengaan
• Spelletjes tegen schelden en beledigen
• Spelletjes om bewust te worden van de gevolgen van
pesten
• Spelletjes die de daders ontmaskeren
ISBN 978.90.8840.210.4

Panta Rhei mini spelenboekenreeks
Cover-spelletjes tegen pesten.indd 28-04-2020
1
14:18

De 50 beste
De 50 beste spelletjes tegen pesten op school – Robert & Julia Rossa

dans- en
bewegingsspelletjes

gemak en bieden de mogelijkheid om spelenderwijs allerlei
eigenschappen en karaktertrekken van zichzelf en anderen te
ontdekken, hetgeen de sfeer en de onderlinge acceptatie in de
groep sterk bevordert.
Ook zijn deze spelletjes bijzonder geschikt om gebruikt te worden
voorafgaand aan activiteiten waarbij samenwerking van belang is;
vooral de warming-up spelletjes en samenwerkingsspelletjes zijn
daarvoor ideaal. De spiegelspelletjes lenen zich goed voor een
onderbreking van meer concentratievragende activiteiten. Met
de kennismakingsspelletjes in dans, beweging, woord en gebaar
creёer je meer energie en vrolijkheid in de groep.

De 50Portmann,
beste spelletjes om groepen in te delen
Andrea Erkert, Rosemarie
Elisabeth Schneider

Paul Rooyackers

De spelletjes in deze bundel zijn bij uitstek geschikt voor nieuwe

groepen of klassen, waarbij de groepsleden elkaar op een speelse
De 50 beste
manier beter leren kennen. Ze stellen de deelnemers op hun

De 50 beste spelletjes om groepen in te delen – Ralf Brinkhoff, Patrik Lehner, Detlev Patz

8840.205.0

Kathy Paterson

De 50 beste ontspanningsspelletjes – A. Erkert, R. Portmann, E. Schneider

dansspelen
rden uitgeёn, met 10

Kathy Paterson

SPELLETJES VAN 3 MINUTEN OM
KINDEREN TE MOTIVEREN

De 50 beste kennismakingsspelletjes – Paul Rooyackers

lk spel aan-

F O N D S C ATA L U S

Best
seller

De 50 beste dans- en bewegingsspelletjes – Paul Rooyackers

rmen voor
n spontaan
de brooden zorgen
nnen zowel
ijs gebruikt
ﬁniteit met
is vrij, maar

ONDERWIJS >>>

spelletjes tegen
pesten op school

Panta Rhei mini spelenboekenreeks

Brinkhoff, Lehner, Patz

Robert & Julia Rossa

ISBN 9789088402098
Prijs € 7,50

ISBN 9789088402104
Prijs € 7,50

DE 50 BESTE SPELLETJES OM
GROEPEN IN TE DELEN

28-04-2020 14:06

DE 50 BESTE SPELLETJES
TEGEN PESTEN OP SCHOOL

SCHOOLBOEKEN

E S OT E R I E / N O N - D UA L I S M E > > >

F O N D S C ATA L O G U S

Bij de nieuwe aanbieding
Onze nieuwe aanbieding reflecteert het liefdevol
in verbinding komen met jezelf en je omgeving,
jezelf echt leren kennen en je eigen kracht ontdekken.

verhalen, gedichten en fragmenten van bekende
denkers uit alle mystieke stromingen.
Hypnotherapeute en auteur van De kracht van
zelfhypnose, Iris Gommers, ziet zelfhypnose als
een van de mooiste geschenken die je jezelf kunt
geven. Het is een techniek, vergelijkbaar met meditatie, waarmee je je kritische, rationele geest
kunt uitschakelen om zo onder meer slechte gewoontes te veranderen en je zelfvertrouwen te
vergroten.

Accepteer en omarm je innerlijke gekwetste kind
en een liefdesrelatie komt ook binnen bereik in
Stephanie Stahl’s Het innerlijke kind en de liefde.
In Een reis naar binnen leert yogadocente Ria
Suyderhoud je aan de hand van opdrachten, gedichten, inspirerende teksten, dans en vooral veel
yoga en meditatie om het leven te vieren.

In Het taboe op weten wie je bent, gaat de lezer op
zoek naar de aard van het ‘zelf’. Alan Watts heeft
daar zijn eigen radicale visie op, die gebaseerd is
op de oude Vedanta filosofie van non-dualiteit.
Ger Storms, Annelies Storms
Uitgevers V.O.F. Uitgeverij Panta Rhei

Aan de hand van de klassieke yogahoudingen
en de yoga filosofie ontwikkelde kinderyoga docente Christien Rietveld acht yoga-uurtjes, waarin
ouder en kind samen een leuke en leerzame tijd
doorbrengen. Deze quality time vind je terug in
het kleurrijke boekje Raja Yoga voor kinderen.

Al eeuwenlang zoeken schrijvers, ontdekkers,
zoekers en mystici hun inspiratie in de natuur,
in de eenzaamheid van de bossen, de bergen,
de rivieren of de woestijnen. Neil Douglas-Klotz
verzamelde in Natuurlijke wijsheid de mooiste

Uitlevering via CB.
Vertegenwoordiging Nederland:
Ernst van de Reep, Breelaan 8, 1829 AS Alkmaar
Tel. 072 5629640; mob. 06 12150181
E-mail: info@ernstvandereep.nl
www.ernstvandereep.nl

Distributie en vertegenwoordiging België:
Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen, Belgiё

<<< CADEAUTIPS >>>
Mara Leiblum

Kinderyoga doe, spel en kleurboek

Prijs € 14,95

Prijs € 14,50

Prijs € 14, 50

Prijs € 9,90

Jeff Foster

Je bent
al heel
Gedichten
die je leven
kunnen redden

Klaas-Jan van Velzen

Ochtendwandeling
met Aurora
De dageraad als spirituele inspiratie

b

Prijs € 15,00

2Cover-Jebentalheel.indd 1

Prijs € 17,50

20-11-2020 13:08

Prijs € 15,00

Prijs € 15,00

Prijs € 20,00

Prijs € 10,00

DE 5 BEST VERKOCHTE BOEKEN VAN PANTA RHEI IN 2021
Ons innerlijke kind is de optelsom van alle inprentingen uit onze kindertijd. Vooral negatieve en pijnlijke ervaringen hebben zich hardnekkig
vastgezet in ons onderbewustzijn. Als volwassene kunnen die ons hinderen bij het ontplooien van ons volledig potentieel, en bepalen onbewust hoe we relaties aangaan en onderhouden. Dit deel noemt Stefanie
Stahl het schaduwkind.
Dit boek leert ons eerst om een liefdevol contact te maken met ons
gekwetste schaduwkind. Pas als we daarmee vriendschap sluiten komt
het zonnekind te voorschijn – met onze vrolijke en sterke levenskrachten. De vrijmaking van ons zonnekind biedt ons de mogelijkheid om
gelukkige relaties aan te gaan en ons leven ten volle te leven.
De talrijke oefeningen en tips in dit boek zijn er op gericht om vrede te
sluiten met je innerlijke kind. Ons innerlijke kind moet zich weer thuis
voelen, waardoor we een fundamenteel gevoel van zelfvertrouwen ontwikkelen. En dat zorgt voor een heel nieuwe kijk op het leven.
Over de schrijfster:
Psychologe Stefanie Stahl heeft met haar boeken over het innerlijke kind
en bindingsangst in Duitsland al honderdduizenden lezers bereikt. Ze heeft
een praktijk in Trier, houdt regelmatig lezingen en workshops en wordt vaak
door de media geraadpleegd als expert.

Het kind in je een thuis geven - STEFANIE STAHL

Ontdek de enorme kracht van het werken met je innerlijke kind!

S T E F A N I E S TA H L

Het kind
in je
een thuis
geven

De oplossing
voor (bijna) al je
problemen

ISBN 978.90.8840.173.2
PANTA RHEI

SPIEGEL
bestseller

Uitgeverij Panta Rhei, Ligusterstraat 19, 2225 RE Katwijk aan Zee
Tel. 071 - 4074523, E-mail: pantarhei@wxs.nl

Website: www.uitgeverij-pantarhei.nl

