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De beruchte ‘koppigheidsfase’ bij 2, 3 
en 4-jarige peuters en kleuters is een 
uitdagende periode in het leven van 
jonge ouders. Zo gauw als je peuter 
kan lopen begint de ontwikkeling van 
een eigen wil en het streven naar onaf-
hankelijkheid. Bij veel ouders bestaat 
grote onzekerheid hoe ze daar mee om 
moeten gaan. 
De auteurs moedigen deze ouders aan 
om eens anders te reageren op kop-
pig of problematisch gedrag dan op 
de traditionele manier met straffen en 
belonen. Het boek biedt talrijke tips, 
trucs en suggesties uit de praktijk om 
op een ontspannen manier door deze 
koppigheidsfasen heen te komen zon-
der het streven naar zelfstandigheid te 
onderdrukken.

Het boek werd in korte tijd een enorme 
bestseller met vertalingen in 18 landen.

Over de auteurs
Katja Seide en Danielle Graf zijn begon-
nen met een gezamenlijke blog voor 
jonge ouders voor het overleven van de 
koppigheidsfase van hun kinderen, die 
al snel uitgroeide tot de populairste van 
Duitsland. Ze zijn allebei moeder van 
twee kinderen. Katja Seide is remedial 
teacher aan een basisschool, Danielle 
Graf is econoom gespecialiseerd in or-
ganisatie ontwikkeling.

Danielle Graf en Katja Seide

Het kind waar ik 
van droomde 
bezorgt me 
nachtmerries
Een ontspannen weg door de 
peuterpuberteit

 9 Een toegankelijk en praktisch boek voor ouders 
met kinderen in de koppigheidsfase

 9 Gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke in-
zichten over opvoeding en het kinderbrein

 9 Met talrijke tips, trucs en suggesties uit de praktijk

Schopt je kind altijd een scène bij het slapen gaan? En 
waarom belandt het eten constant op de grond? In plaats 
van voortdurend hun geduld te verliezen kunnen ouders 
beter dit boek lezen.

Het kind waar ik van 
droomde bezorgt me

Een ontspannen 
weg door de 

PEUTERPUBERTEIT

Danielle Graf en Katja Seide

nachtmerries

Prijs € 19,95
Vertaling Henriëtte Bakker
ISBN 978.90.8840.243.2
NUR 850
Paperback, 280 pagina’s
Verschijnt in september

< < <  O P V O E D I N G  > > >

Zie ook:
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< < < Z E L F H U L P  > > >

Door middel van een 7-dagen-plan 
leert de lezer om creatief naar zijn 
eigen leven te kijken, om zelf de regie 
in handen te nemen en het beste in 
zichzelf omhoog te halen. Tevens zijn 
de technieken toepasbaar voor profes-
sionele hulpverleners en voor onder-
nemers die succes nastreven. 

Over de auteurs
Riny van As studeerde o.a. af als des-
kundige in hypnotherapie en NLP. Zijn 

30-jarige ervaring als coach en trainer 
staan garant voor efficiëntie in 

bewustwordings- en verande-
ringsprocessen. 

Petra M.C. van den Berg is coach, au-
teur en bedrijfsconsultant. Haar exper-
tise ligt op het gebied van de quantum-
wereld en werking van het brein. Petra 
is grondlegger van PMC’s MultiLaws, 
ijzersterke wetten die bepalend zijn voor 
meer succes in zaken en privé. 

Riny van As en Petra van den Berg

Miljonair in 
geluk
Een doe-het-zelf programma voor het 
bereiken van wat je wilt

 9 Inclusief 7-dagen-plan en gratis podcast
 9 Met praktische oefeningen en affirmaties
 9 Gebaseerd op (zelf)hypnosetechnieken, NLP 

en de quantumleer

Dit praktische zelfhulpboek is bedoeld voor iedereen 
die zijn/haar functioneren in de maatschappij of 
privé wil optimaliseren. Het biedt een uitgewerkte 
methode met praktische oefeningen en affirmaties 
om ieders potentiële capaciteiten te ontwikkelen 
en te vergroten. De volledige ontplooiing van onze 
mentale krachten wordt vaak gehinderd door stress, 
angst, boosheid en gebrek aan zelfvertrouwen. 
Deze nieuwe benadering werkt vanuit gevoels- en 
gedragsveranderingen. 

Prijs € 27,50
ISBN 978.90.8840.244.9
NUR 860/770
Paperback, 400 pagina’s
Geïllustreerd
Verschijnt in september 

Riny van As en Petra van den Berg

Inclusief 

7-dagen-plan 

en grat
is 

podcast

Een doe-het-zelf programma
voor het bereiken van wat je wilt

  

Zie ook:
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< < <  G E Z O N D H E I D  > > >

Verdere onderwerpen die aan bod ko-
men zijn gezonde vetten, de voordelen 
van vlees, vis en tofu, suikers, de in-
vloed van voedsel op het ontwikkelen 
en voorkomen van allergieën en ideeën 
voor gezonde tussendoortjes. 

Over de auteurs
Hanne Mariën en Joke Vanherck zijn 
beiden moeder van 3 kinderen (en dus 
dagelijks bezig met (op)voeden) en zijn 
werkzaam als orthomoleculair thera-
peut. 
Zie ook www.praktijkbioresonantie.be 
en www.balansretie.be. 

Hanne Mariën en Joke Vanherck

BLIJE BUIKJES
Praktische voedingsgids voor ouders 
met jonge kinderen

Met handige tips en recepten

9 Met recepten en wetenschappelijk verantwoorde
gezondheidsadviezen

9 Ondersteunende voedingstips ter bevordering
van de darmwerking

9 Tips voor de overstap naar vaste voeding

BLIJE BUIKJES is een theoretisch en praktisch handboek 
voor ouders op zoek naar de meest gezonde voedings-
keuzes voor hun kinderen.

Orthomoleculair therapeuten Hanne Mariën en Joke 
Vanherck bieden in dit boek hun visie op een gezond 
voedingspatroon bij jonge kinderen. Met name de 
darmgezondheid heeft een grote invloed op de fysieke 
en ook mentale gezondheid van kinderen: Een gezond 
en gelukkig wezentje heeft een gezonde darm! Daarom 
begint dit boek met een uitgebreid hoofdstuk over de 
darmen en tips voor ondersteunende voeding om de 
darmwerking te bevorderen.

Prijs €19,95
ISBN 978.90.8840.245.6
NUR 860/850
Paperback, 200 pagina’s
Full colour geïllustreerd
Verschijnt in november

Illustraties Club Roos

Zie ook:
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< < <  K I N D E R C O A C H I N G  > > >

Dit boek is bedoeld voor iedereen die 
met kinderen werkt op het gebied van 
sociaal-emotionele en creatieve vor-
ming/coaching. Het biedt een stap-
penplan waarmee elk kind geholpen 
wordt zijn eigen wens te realiseren. 
De thema’s sluiten aan op het dage-
lijks leven van kinderen en geven raad 
bij het oplossen van de problemen die 
ze daarbij ondervinden. De magische 
opdrachten bestaan uit nadenkertjes, 
emotiespelletjes, fantasiespelletjes, 
toverspreuken en creatieve activitei-
ten. 

Alle opdrachten kunnen ook individu-
eel worden ingezet bij het coachen van 
kinderen in een praktijk, in het gezin, 
met een groepje op de kinderopvang 
of op school of in een kinderyogales.

Over de auteur
Helen Purperhart is de bekendste 
kinderyogadocent van Nederland, met 
talrijke boeken en kaartensets op haar 
naam. Aan de Jip & Jan Academie leidt 
zij kinderyogadocenten, kindercoaches 
en yogateachers op. 
Zie ook www.kinderyoga.nl.

Helen Purperhart

Manifesteren met kinderen

Prijs € 22,50
ISBN 978.90.8840.246.3
NUR 854/726
Gebonden, 168 pagina’s
Full colour geïllustreerd
Verschijnt in oktober

Illustraties Barbara van Amelsfort

De magische weg van wens 
naar werkelijkheid

 9 Ontdek de ongekende kracht van 
je gedachten

 9 Rijk geïllustreerd door Barbara 
van Amelsfort

 9 Met stappenplan voor het reali-
seren van de eigen wens

Zie ook:
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De talrijke lezingen van Hazrat Inayat Khan (1882-1927), 
de grote Indiase mysticus, filosoof en musicus vertegen-
woordigen een belangrijke bijdrage aan de filosofische 
tradities van het soefisme.

Deel III en deel IV vormen de laatste twee uitgaven van 
de volledig nieuwe transcripties van alle lezingen in de 
periode 1922-1926, uitgaande van de oorspronkelijk 
in steno genoteerde verslagen. Zodoende worden in 
deze serie uitgaven de lezingen van Hazrat Inayat Khan 
gepresenteerd zoals ze feitelijk werden uitgesproken 
en waarbij zijn expressieve manier van spreken wordt 
bewaard. 

Deel III bevat alle lezingen gehouden tussen 29 mei en 
30 juli in 1926.

Deel IV bevat alle lezingen uit de periode van augustus 
tot en met december 1926. 

< < <  S O E F I S M E  > > >

Lectures on Sufism: 1926 III
Inayat Khan

Deel III
ISBN 978.90.8840.247.0
NUR 720 
Gebonden met stofomslag, 604 pagina’s
Verschijnt in september
Taal: Engels

Lectures on Sufism: 1926 IV
Inayat Khan

Deel IV
ISBN 978.90.8840.248.7
NUR 720 
Gebonden met stofomslag, 536 pagina’s
Verschijnt in september
Taal: Engels

Zie ook:

COMPLETE WORKS OF PIR-O-MURSHID
HAZRAT INAYAT KHAN

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. 

The text of the biography remains intact, with minor changes to cor-
rect 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 let-
ter 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 in-
clude 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 photo-
graphs held within the archive collection.
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PIR-O-MURSHID
HAZRAT INAYAT KHAN

ISBN 978-90-8840-213-5

The numerous lectures of Hazrat 
Inayat Khan (1882–1927), the Indian 
mystic, philosopher and poet-
musician, represent a striking addition 
to the philosophical traditions of 
Sufism.

From 1922 most of his lectures were 
taken down in shorthand and the 
transcripts were then edited and 
published. In this series titled The 
Complete Works of Pir-O-Murshid 
Hazrat Inayat Khan, a new transcript 
of the shorthand where it exists has 
been made and compared with all 
other manuscript or typewritten 
versions, following a chronological 
order. If no shorthand record exists, 
the earliest manuscript or typescript is 
used as the source text.

The series makes the lectures of 
Hazrat Inayat Khan available as 
actually spoken, so that his distinctive 
modes of expression are preserved.

COMPLETE WORKS
OF

PIR-O-MURSHID
HAZRAT INAYAT KHAN

ORIGINAL TEXTS: LECTURES ON SUFISM
1926 IV: August – December

Source Edition
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1926 IV:
AUGUST–DECEMBER

9 7 8 9 0 8 8 4 0 2 4 8 7

This book is the fourth and final 
volume of the lectures given in 1926 
by Pir-O-Murshid Hazrat Inayat Khan.

The objects of The Complete Works 
of Pir-O-Murshid Hazrat Inayat Khan 
are:

• To safeguard for posterity the data 
gathered by Nekbakht Furnée, 
pupil and secretary of Inayat Khan, 
to whom he entrusted this task;

• To serve as the basis for future 
publications;

• To make available to pupils and 
other interested persons the original 
versions of Inayat Khan’s words.

The numerous lectures of Hazrat 
Inayat Khan (1882–1927), the Indian 
mystic, philosopher and poet-
musician, represent a striking addition 
to the philosophical traditions of 
Sufism.

From 1922 most of his lectures were 
taken down in shorthand and the 
transcripts were then edited and 
published. In this series titled The 
Complete Works of Pir-O-Murshid 
Hazrat Inayat Khan, a new transcript 
of the shorthand where it exists has 
been made and compared with all 
other manuscript or typewritten 
versions, following a chronological 
order. If no shorthand record exists, 
the earliest manuscript or typescript is 
used as the source text.

The series makes the lectures of 
Hazrat Inayat Khan available as 
actually spoken, so that his distinctive 
modes of expression are preserved.

This book is the third volume of the 
lectures given in 1926 by Pir-O-
Murshid Hazrat Inayat Khan. 

The objects of The Complete Works 
of Pir-O-Murshid Hazrat Inayat Khan 
are:

• To safeguard for posterity the data 
gathered by Nekbakht Furnée, 
pupil and secretary of Inayat Khan, 
to whom he entrusted this task;

• To serve as the basis for future 
publications;

• To make available to pupils and 
other interested persons the original 
versions of Inayat Khan’s words.

COMPLETE WORKS
OF

PIR-O-MURSHID
HAZRAT INAYAT KHAN

ORIGINAL TEXTS: LECTURES ON SUFISM
1926 III: 29th May – 30th July

Source Edition
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1926 III:
29TH MAY–30TH JULY

9 7 8 9 0 8 8 4 0 2 4 7 0

Prijs € 30,00 Prijs € 30,00
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F O N D S C A T A L O G U S

Klaas-Jan van Velzen
MEDITATIE EN HET 
ZELFGENEZEND VERMOGEN
ISBN 978.90.8840.160.2
Prijs € 24,50

Barbara Kündig
YOGA NIDRA
Met CD 
ISBN 978.90.8840.092.6
Prijs € 20,00

Stefanie Arend
YIN YOGA
ISBN 978.90.8840.103.9
Prijs € 19,95

Best 
seller

Billy Doyle
KASHMIR YOGA
ISBN 978.90.8840.161.9
Prijs € 17,50

4e druk
3e druk

Stefanie Arend
VITAAL EN GEZOND MET
BINDWEEFSEL MASSAGE
ISBN 978.90.8840.146.6
Prijs € 19,95

2e druk

Ram Jain & Kalyani Hauswirth-Jain
HATHA YOGA VOOR DOCENTEN 
EN BEOEFENAARS
ISBN 978.90.8840.196.1
Prijs € 29,95

2e druk

3e druk

Edeltraud Rohnfeld

Veilige oefeningen 
voor gezondheid en 

welzijn

yoga
Stoel

Stoelyoga: voor iedereen die thuis of op het werk 
eenvoudige yogaoefeningen wil doen

Met de ruim 100 oefeningen in dit boek komen de talrijke voorde-
len van klassieke yoga binnen ieders bereik. Vooral mensen die zich 
beperkt voelen in hun bewegingsvrijheid zullen met deze oefeningen 
nieuwe mogelijkheden vinden om lichaam en geest te stimuleren.

De eenvoudige en veilige oefeningen kunnen letterlijk door iedereen 
overal uitgevoerd worden, ook in een rol- of burostoel, en gewoon in 
je dagelijkse kleding. Er zijn oefeningen voor het activeren van je voe-
ten, benen, armen en handen, rug, nek, ogen en zelfs je hersenen. Ze 
bevorderen het welzijn en de algemene gezondheid van jong en oud, 
en kunnen ingezet worden bij het genezingsproces van mensen die 
revalideren na een ongeluk of ziekte.
Elke oefening wordt stap voor stap beschreven, is voorzien van duide-
lijke foto’s, terwijl ook het specifieke effect erbij vermeld staat.

Over de auteur:
Edeltraud Rohnfeld is een gecertificeerd yogado-
cent en opgeleid aan het Berlijns Yoga Instituut 
Asha Rekai. Ze gaf 15 jaar lang opleidingen aan 
yogadocenten. Daarna specialiseerde zij zich in 
stoelyoga onder leiding van de oprichter Erika 
Hammerström. Tegenwoordig woont zij in Ierland 
waar zij cursussen geeft in stoelyoga en klassieke 
yoga. www.yoga-clare.com

Stoelyoga – E
deltrau

d R
oh

n
feld

ISBN 978.90.8840.215.9

Omslag StoelYoga.indd   1Omslag StoelYoga.indd   1 13-10-2020   16:4713-10-2020   16:47

Edeltraud Rohnfeld
STOELYOGA
ISBN 978.90.8840.215.9
Prijs: € 18,50

Dinah Rodrigues
HORMOONYOGA
ISBN 978.90.8840.222.7
Prijs: € 24,50

5e druk

 Y O G A  E N  M E D I T A T I E  > > >

Koos Zondervan

Zoals onderwezen door Jean Klein

PANTA RHEI

Yoga
Kashmir 

volgens de

methode

3Cover-YOGAvolgensKASHMIRmethode.indd   13Cover-YOGAvolgensKASHMIRmethode.indd   1 19-11-2020   12:0419-11-2020   12:04

Koos Zondervan
YOGA VOLGENS DE 
KASHMIR METHODE

ISBN 78.90.8840.226.5
Prijs: € 22,50

Ochtendwandeling 
met Aurora

Klaas-Jan van Velzen

De dageraad als spirituele inspiratie

b

Klaas-Jan van Velzen
OCHTENDWANDELING MET 
AURORA
ISBN 978.90.8840.227.2
Prijs €15,00

  Een reis 
      naar binnen

Yoga Nidra, dans en meditatie
voor vrouwen in de overgang

Ria Suyderhoud

Ria Suyderhoud 
EEN REIS NAAR 
BINNEN

ISBN 978.90.8840.232.6
Prijs € 20,00

A L G E M E E N  F O N D S

Markus Schirner
ADEMTECHNIEKEN
ISBN 978.90.8840.214.2
Prijs: € 16,50

Markus Schirner

 Adem-
    TECHNIEKENTECHNIEKEN

Eenvoudige ademhalingsoefeningen 
voor zelfgenezing, ontspanning en 

meer levensenergie

Jack Kornfield
MEDITEREN VOOR 
BEGINNERS

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

5e druk

Best 
seller
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Dhroeh Nankoe & Janayitri Brahmanda
YOGA-ENERGIZERS VOOR 
KINDEREN
ISBN 978.90.8840.171.8
Prijs € 17,95

Helen Purperhart
HET KINDERYOGA DIERENTUIN-
AVONTUUR
ISBN 978.90.76771.86.1
Prijs € 15,00

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

Femmy Brug
MEDITATIES VOOR KINDEREN EN 
TIENERS
ISBN 978.90.8840.091.9
Prijs € 17,50

Best 
seller

3e druk 2e druk

5e druk

    Vrolijke 
 yoga-spelletjes 
    voor een liefdevolle  
       opvoeding

Dhroeh Nankoe &
 Janayitri Brahmanda

Yoga-energizers 
    voor  kinderen

Femmy Brug
MINDFULNESS EN YOGA IN DE 
KLAS 
ISBN 978.90.8840.150.3
Prijs €  17,50

Sandra Coobs
DE WERELD IN MET YOGA
ISBN 978.90.8840.156.5
Prijs € 16,50

Femmy Brug
YOGA NIDRA VOOR KINDEREN EN 
TIENERS
ISBN 978.90.8840.184.8
Prijs € 17,50

Helen Purperhart & 
Cerise van Zanten-Ernste
BABY – DREUMES – PEUTER YOGA
ISBN 978.90.8840.094.0 
Prijs € 17,50

Helen Purperhart & Cerise van Zanten-
Ernste
BABY YOGA KAARTEN
ISBN 978.90.8840.200.5
Prijs € 22,50

Helen Purperhart & Cerise van Zanten-Ernste

PANTA RHEI

Yogaspelletjes met je kind

Femmy Brug
HALLO ZON!
Yogaboekvoor kids en teens
ISBN 978.90.8840.230.2
Prijs € 15,00 

Christien Rietveld
RAJA YOGA VOOR 
KINDEREN

ISBN 978.90.8840.235.7
Prijs €15,00

RRaajjaa  YYooggaa
voorvoor  kinderenkinderen

Christien Rietveld

Een doe-boek 
voor kinderen, 

ouders en 
opvoeders

Laura Novello & Natascha Stolz
YOGAVERHALEN KWARTET  
Doosje met 51 kaarten
ISBN 978.90.8840.229.6
 Prijs € 20,00 

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

Kinderyoga doe, spel en kleurboek

Mara Leiblum

Mara Leiblum
KRUL ALS EEN COBRA
ISBN 978.90.8840.135.0
Prijs € 17,50

Sarah Jane Hinder
DOLFIJN YOGA
ISBN 978.90.8840.197.8
Prijs € 9,90

F O N D S C A T A L O G U S
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A L G E M E E N  F O N D S

Carolina Hehenkamp
INDIGO-KINDEREN ALS 
GESCHENK EN UITDAGING
ISBN 978.90.76771.39.7
Prijs € 20,00

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

Lara Honos-Webb
DE GAVE VAN ADHD 
– WERKBOEK 
ISBN 978.90.8840.035.3
Prijs € 7,50

Lara Honos-Webb
DE GAVE VAN ADHD
ISBN 978.90.8840.018.6
Prijs € 17,50

2e druk 4e druk 2e druk

Jean Liedloff
OP ZOEK NAAR HET VERLOREN 
GELUK
ISBN 978.90.76771.57.1
Prijs € 19,95

Frédérick Leboyer
SHANTALA BABYMASSAGE
ISBN 978.90.76771.29.8
Prijs € 19,50

Heidi Velten & Bruno Walter 
HELENDE KINDERMASSAGE
ISBN 978.90.8840.129.9
Prijs € 18,50

Helen Purperhart & 
Marion van der Laarse
SPELEND KINDEREN COACHEN
ISBN 978.90.8840.165.7
Prijs € 22,50

7e druk

8e druk

Christopher Willard & Olivia Weisser
HET BOEK VAN DE ADEM
ISBN 978.90.8840.221.0
Prijs: € 17,95

2e druk

Mark W. McGinnis
TOEN BOEDDHA EEN OLIFANT 
WAS
ISBN 978.90.8840.148.0
Nu afgeprijsd € 10,00

Anneke van der Meer
GEEF JE WOORDEN VLEUGELS
ISBN 978.90.8840.188.6 
Prijs € 20,00

Kinderen helpen met verhalen

Anneke van der Meer

 Geef 
je woorden 

vleugels

O P V O E D I N G  > > > F O N D S C A T A L O G U S

Klaus Holitzka
ROOSVENSTER MANDALA’S
Een kleurboek voor volwassenen
ISBN: 978.90.8840.118.3
Prijs € 7,50

Klaus Holitzka
INDIAANSE MANDALA’S
Kleurboek voor volwassenen
ISBN 978.90.8840.131.2
Prijs € 7,50

Klaus Holitzka
ORIËNTAALSE MANDALA’S
Een kleurboek voor ontspanning
ISBN 978.90.8840.132.9
Prijs € 7,50

Wolfgang Hund
MANDALA’S VOOR KINDEREN
Al kleurend tot rust komen
ISBN 978.90.8840.100.8
Prijs € 9,95 2e druk

Hanneke Bouma
ENERGIE DOE-BOEK
ISBN 978.90.8840.201.2
Prijs € 20,- 

Energie doe-boek

Auteur: Hanneke Bouma
Illustraties: Erna Westrup

voo
r (hoogsensitieve) kinderen en hun ouder

s
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Frank Kinslow
QUANTUM HEALING PRAKTIJKBOEK
ISBN 978.90.8840.097.1
Prijs € 22,50

Frank Kinslow
QUANTUM HEALING MEDITATIES (CD) 
ISBN 978.90.8840.069.8
Dubbel-CD, prijs € 17,50

Frank Kinslow
QUANTUM HEALING
ISBN 978.90.8840.042.1
Prijs € 17,50

Paul E. Dennison & Gail Dennison
HANDBOEK BRAIN GYM
ISBN 978.90.8840.096.4
Prijs € 22,50

2e druk

Alie Relker
KINDERGEZICHTEN LEZEN
ISBN 978.90.8840.142.8
Prijs € 15,-

P. Dennison & G. Dennison
BRAIN GYM KAARTENSET
ISBN 978.90.8840.164.0
Prijs € 19,95

2e druk

Elly Hoekstra & Doke van der Neer
DE ACTIEVE BEKKENBODEM
ISBN 978.90.76771.45.8
Prijs € 14,50

2e druk

3e druk

Carla Hannaford
DE DOMINANTIE FACTOR
ISBN 978.90.8840.219.7
Prijs: € 22,50 

Carla Hannaford

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

De 
dominantie 
factor

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

Dr. Christa Keding
DE SPIERTEST  
– wat kun je ermee?
ISBN 978.90.8840.102.2, prijs € 24,50

2e druk2e druk

Doke van der Neer
VOETENWERK
ISBN 978.90.8840.040.7
Prijs € 14,50

Elly Hoekstra
BEWUST BEWEGEN MET ISMAKOGIE
DVD: speelduur 60 minuten
ISBN 978.90.8840.067.4, prijs € 7,50

Arthur Janov
LEVEN VOOR DE GEBOORTE
ISBN 978.90.8840.082.7
Prijs € 24,50

Iris Gommers

De kracht van De kracht van 
zelfhypnosezelfhypnose

Stuur je gedachten en verbeter je leven

Iris Gommers
DE KRACHT VAN ZELFHYPNOSE
ISBN 978.90.8840.234.0
Prijs € 17,50

Maria Holl
DE TINNITUS-ADEMTHERAPIE
ISBN: 978.90.8840.114.5
Prijs € 19,95

Maria Holl
BETER SLAPEN
Boek + CD 
ISBN 978.90.8840.145.9, prijs € 17,95

Dr. Mikao Usui & Frank A. Petter
HET OORSPRONKELIJKE REIKI 
HANDBOEK VAN DR. MIKAO USUI
ISBN 978.90.76771.01.4 
Prijs € 17,95

Walter Lübeck, Frank Arjava Petter & 
William Lee Rand
HET REIKI KOMPENDIUM
ISBN 978.90.76771.21.2
Prijs € 22,50

Anneke Wittermans
VRIJGEVEN, VIEREN VAN 
VERBINTENISSEN
ISBN 978.90.8840.081.0
Prijs € 17,50

Best 
seller

Lise Bourbeau
JE LICHAAM ZEGT: HOU VAN JEZELF!
ISBN 978.90.8840.032.2
Prijs € 22,50

2e druk

8e druk

3e druk

2e druk 3e druk

Colette Grünbaum
52 WEGEN NAAR MEER LEVENSVREUGDE 
ISBN 978.90.8840.117.6
Prijs € 19,95

Theo Legters
GELUKKIG ZIJN DOE JE ZO!
ISBN 978.90.8840.168.8
Prijs € 17,50

Markus Schirner
ADEMTECHNIEKEN
ISBN 978.90.8840.214.2
Prijs: € 16,50

Markus Schirner

 Adem-
    TECHNIEKENTECHNIEKEN

Eenvoudige ademhalingsoefeningen 
voor zelfgenezing, ontspanning en 

meer levensenergie

Een andere kijk op 

gezondheid en herstel

Jouw 
lichaam 
weet het 

Karin Blok-Olsen

Karin Blok-Olsen
JOUW LICHAAM WEET HET
ISBN 978.90.8840.238.8
Prijs € 22,50

ActiefActief          zittenzitten
Doke van der Neer

Blijf in beweging met rekken en strekken

Doke van der Neer
ACTIEF ZITTEN
Gebonden, 80 pagina’s
Geïllustreerd
ISBN 978.90.8840.240.1
Prijs € 17,95
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Russ Harris
DE VALSTRIK VAN HET 
GELUK CARTOONBOEK
ISBN 978.90.8840.116.9
Prijs: € 14,50

6e druk

Best 
seller

Russ Harris
DE VALSTRIK VAN HET GELUK 
KAARTENSET
ISBN 978.90.8840.216.6
Prijs € 17,50

Michael Sinclair &  Matthew Beadman
AAN DE SLAG MET ACT
ISBN 978.90.8840.195.4 
Prijs € 19,50

Ilse Sand
HOOGSENSITIVITEIT IN HET 
DAGELIJKS LEVEN
ISBN 978.90.8840.139.8
Prijs € 17,95

Best 
seller

5e druk

Ilse Sand
OVER INTROVERT OF 
HOOGSENSITIEF ZIJN
ISBN 978.90.8840.182.4 
Prijs € 17,95

Ilse Sand
WEGWIJS IN HET LABYRINT VAN 
JE EMOTIES
ISBN 978.90.8840.153.4
Prijs € 17,95

Ilse Sand
KOM DICHTERBIJ
ISBN 978.90.8840.199.2
Prijs € 17,95

Kom 
dichterbij

Over liefde en 
zelfbescherming

Ilse Sand

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

De oplossing  
voor (bijna) al je  
problemen

Het Het kindkind  
      in je       in je 
      een een thuisthuis
         geven         geven

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

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

dertijd. Vooral negatieve en pijnlijke ervaringen hebben zich hardnekkig 

vastgezet in ons onderbewustzijn. Als volwassene kunnen die ons hin-

deren bij het ontplooien van ons volledig potentieel, en bepalen onbe-

wust 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 levenskrach-

ten. 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 ont-

wikkelen. 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.

ISBN 978.90.8840.173.2

Het kind in je een thuis geven - S
T

E
F

A
N

IE
 S

TA
H

L

bestseller

SPIEGELPANTA RHEI

Stefanie Stahl
HET KIND IN JE EEN THUIS GEVEN
ISBN 978.90.8840.173.2
Prijs € 21,50

Stefanie Stahl
HET KIND IN JE EEN THUIS GEVEN 
Het werkboek
ISBN 978.90.8840.194.7
Prijs € 17,50

        S T E FA N I E  S TA H L

 Het kind in
    je een thuis 
            geven

   In drie stappen  
  naar meer 
 zelfvertrouwen en 
eigenwaarde

Het werkboek

geven

Het werkboek

gevengeven
   In drie stappen  
  naar meer 
 zelfvertrouwen en 

Het werkboek

gevengeven
   In drie stappen  
  naar meer 
 zelfvertrouwen en 

Het werkboek

gevengeven

Het werkboek

gevengeven

Het werkboek

            gevengeven

Het werkboek

Het kind in je een thuis geven - S
T

E
FA

N
IE

 S
T

A
H

L

In drie stappen naar meer zelfvertrouwen 
en eigenwaarde 

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:  Leer je schaduwkind kennen – dat deel van je persoonlijkheid dat staat voor 
negatieve ervaringen in je kindertijd en trauma’s.

Stap 2:  Versterk je volwassen-ik – het rationele deel, dat voor de oplossing van je 
problemen onontbeerlijk is.

Stap 3:  Ontdek je zonnekind – het gezonde, sterke en vrolijke deel van je persoon-
lijkheid.

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.

ISBN 9789088401947

H
et w

erkboek

cover Werkboek Het kind.indd   1 14-10-19   16:08

3e druk

Stefanie Stahl 
HET INNERLIJKE KIND EN DE 
LIEFDE
ISBN 978.90.8840.231.9
Prijs € 21,50

      Het
   innerlijke
    kind en 
    de liefde

De gulden middenweg
tussen nabijheid en 
vrijheid

            

                    S t e f a n i e  S t a h l

Stefanie Stahl
ZONNEKIND EN SCHADUWKIND
Prijs: € 12,50 
ISBN 978.90.8840.218.0

Een inspirerend verhaal bij 
     Het kind in je een thuis geven

   Laat de zon
             in je stralen

Ieder van ons draagt twee aspecten van het innerlijke kind in zich: 
het zonnekind en het schaduwkind. Zij staan voor de positieve of negatieve 

ervaringen die we in onze kindertijd hebben gehad. Het zonnekind is vrolijk en zelfbewust. 
Het schaduwkind daarentegen is treurig en angstig.

Stefanie Stahl laat ons met dit poëtische verhaal voor volwassenen zien hoe we ons 
schaduwkind kunnen troosten en ons zonnekind sterker kunnen maken – om in de toekomst 

lichter door het leven te gaan.

Z
onnekind en schaduw

kind – Stefanie Stahl

ISBN 978.90.8840.218.0

COver zonne- en schaduwkind.indd   1COver zonne- en schaduwkind.indd   1 29-07-2020   13:5629-07-2020   13:56

Stefanie Stahl
BINDINGSANGST HERKENNEN EN 
OVERWINNEN
ISBN 978.90.8840.115.2
Prijs € 21,50

2e druk

Stefanie Stahl & Melanie Alt
TYPISCH IETS VOOR MIJ!
ISBN 978.90.8840.136.7
Prijs € 21,50

Marius Engelbrecht
OERZANG
ISBN 978.90.8840.125.1 
Prijs € 21,50

Oerzang

Marius Engelbrecht

De kracht van stemexpressie

2e druk

Ilse Sand
HALLO SCHAAMTE
ISBN 978.90.8840.237.1
Prijs € 17,95

Russ Harris

  ALS HET
LEVEN

TOESLAAT
Een praktische gids bij 
pijn en tegenslag

Auteur van 
De valstrik van 

het geluk

Russ Harris
ALS HET LEVEN TOESLAAT
ISBN 978.90.8840.239.5
Prijs € 24,50

P S Y C H O L O G I E  > > >

2e druk

2e druk
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Andrea Flemmer
HOGE BLOEDDRUK 
NATUURLIJK BEHANDELEN
ISBN 978.90.8840.167.1
Prijs € 19,95

Ulrike Amann
HOUD JE DARMEN GEZOND
ISBN 978.90.8840.152.7
Prijs € 17,50

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

Anil Kumar Mehta
AYURVEDA IN DE PRAKTIJK
ISBN 978.90.8840.134.3
Prijs € 24,50

Anil Kumar Mehta
HANDBOEK 
AYURVEDISCHE MASSAGE
ISBN 978.90.8840.174.9
Prijs € 22,50

6e druk3e druk

  Andrea Flemmer

Zelf je bloeddruk verlagen

Hoge bloeddruk 

natuurlijk behandelen 

Andrea Flemmer

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

veel meer

VIRUSINFECTIES
   NATUURLIJK 
     BEHANDELEN

De heilzame verbinding 
tussen lichaam & geest

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 mas-
sage 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 
of om stress te verminderen, maar op de eerste plaats 
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. 

Ayurvedische massage heeft primair een therapeutische 
functie. Het doel is o.a. ontgifting, het verbeteren van de 
bloedcirculatie, de afvoer van afvalstoffen, en het effici-
enter 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.

Andrea Flemmer
VIRUSINFECTIES 
NATUURLIJK BEHANDELEN
ISBN 978.90.8840.183.1
Prijs € 19,95

Döndü Mens Yilmaz & 
Linda Voormolen Boeckhout

Zelf cosmetica maken 
en je huid, lichaam en ziel verzorgen

 Natuurlijke 
 schoonheid

    in vier seizoenen

Natuurlijke schoonheid in vier seizoenen - Döndü M
ens Yilm

az & Linda Voorm
olen Boeckhout

Maak zelf je eigen natuurlijke cosmetica: goedkoop én duurzaam!

Met meditaties en rituelen om jouw band met de natuur te versterken.

Natuurlijke huidverzorging en zielsverzorging kunnen een grote bijdrage leveren 
aan jouw algehele gevoel van gezondheid. In dit praktische boek lees je over de 
maanden van het jaar en hun eigenschappen, leer je natuurlijke recepten voor 
verzorging van je huid afgestemd op de tijd van het jaar én doe je waardevolle in-
spiratie op voor je ziel in de vorm van meditaties en rituelen. Het is een totaalpak-
ket dat jou een boost zal geven om te leven in overeenstemming met de natuur 
en de seizoenen.

Na het lezen van dit boek kun je de dure chemische cosmetica uit de winkel laten 
liggen en zelf goedkoper en duurzamer je eigen cosmetica maken! En door te wer-
ken met ingrediënten die het milieu niet onnodig belasten, afgestemd op de tijd 
van het jaar, is het verzorgen van jezelf niet alleen duurzaam voor jouw lichaam, 
maar ook voor de wereld om je heen. Meeveren en bewegen op het natuurlijke rit-
me van de seizoenen doet je letterlijk aarden, voedt je lichaam en je ziel en zorgt 
ervoor dat je in ieder seizoen de mooiste versie van jezelf bent. 

Over de auteurs:
Döndü Mens Yilmaz creëert al vele jaren cosmetica op basis van pure 
ingrediënten. Zij schreef eerder het boek Natuurlijke schoonheid uit 
eigen keuken met natuurlijke recepten voor specifieke huidproblemen. 
Zij werkt als huidcoach en ontwikkelaar van natuurcosmetica. Zie ook 
haar website www.purebydunde.nl.

Linda Voormolen Boeckhout studeerde Religiewetenschappen, werkt 
als tekstschrijver en is in opleiding tot geestelijk verzorger. Zij ziet de 
verbinding met de natuur en de behoeften 
van ons lichaam als onmisbare basis voor 
een werkelijk spirituele levenshouding. 

        ISBN: 978.90.8840.241.8

cover-Natuurlijke schoonheid.indd   1cover-Natuurlijke schoonheid.indd   1 11-05-2022   15:3011-05-2022   15:30

Gerald R. Mettam
MASSEREN DOE JE ZO
ISBN 978.90.8840.193.0
Prijs € 17,95

  Masseren
       doe je zo

 Gerald R. Mettam

      De basistechnieken 
                 voor een ontspannende massage

Dhroeh Nankoe &
Janayitri Brahmanda
HET YOGA DIEET 
ISBN 978.90.8840.228.9
Prijs € 15,00

Döndü Mens Yilmaz
NATUURLIJKE 
SCHOONHEID UIT EIGEN 
KEUKEN

Over huidverzorging en zelf je 
schoonheidsproducten maken

ISBN 978.90.8840.127.5
Prijs € 19,95

Döndü Mens Yilmaz & Linda Voormolen 
Boeckhout
NATUURLIJKE 
SCHOONHEID IN VIER 
SEIZOENEN

Zelf cosmetica maken en je huid, 
lichaam en ziel verzorgen

Paperback, 200 pagina’s
Full colour geïllustreerd
ISBN 978.90.8840.241.8
Prijs € 19,95 

Paul Rooyackers & Joan ten Hoonte

BLIJF ALTIJD SPELEN
Creatieve activiteiten voor mensen met dementie

Blijf altijd spelen is een praktisch handboek voor begeleiders en mantelzorgers van 
mensen met dementie. Het biedt talrijke uitgewerkte voorbeelden van eenvoudige 
creatieve activiteiten waar mensen uit deze doelgroep plezier aan kunnen beleven 
en waarmee ze onderlinge sociale contacten kunnen maken. Veel van deze activitei-
ten kunnen ook in een individuele setting gebruikt worden.

Paperback, 160 pagina’s
Geïllustreerd
ISBN 978.90.8840.242.5
Prijs € 19,95

2e druk 3e druk
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Jeff Foster
DE WEG VAN RUST
ISBN 978.90.8840.151.0
Prijs € 22,50

Jeff Foster
DE VRIJE VAL IN HET LEVEN
ISBN 978.90.8840.104.6
Prijs € 19,50

Richard Sylvester
NON-DUALISME IN 
VRAAG EN ANTWOORD 
ISBN 978.90.8840.170.1
Prijs € 24,50

Greg Goode
HET DIRECTE PAD
ISBN 978.90.8840.122.0
Prijs € 22,50

Jeff Foster
ONVOORWAARDELIJKE 
ACCEPTATIE
ISBN 978.90.8840.090.2, 
Prijs € 22,50

DE KUNST VAN HET

ONT‐MOETEN

Prikkelende beschouwingen 

over kleine en grote levensvragen

Henk Remmerswaal

Henk Remmerswaal
DE KUNST VAN HET 
ONT-MOETEN
ISBN 978.90.8840.126.8
Prijs € 17,50

F O N D S C A T A L O G U S 

Laozi
DAO DE JING
Vertaling: Paul Salim Kluwer
ISBN 978.90.8840.119.0
Prijs € 14,50

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

Erik Mossel
BHAGAVAD GITA
ISBN 978.90.73207.35.6
Prijs € 14,50

3e druk 3e druk

2e druk

3e druk

Jeff Foster
JE BENT AL HEEL
ISBN 978.90.8840.224.1
Prijs € 17,50

5e druk

Jeff Foster
DE VREUGDE VAN WARE 
MEDITATIE
ISBN 978.90.8840.192.3
Prijs € 19,50

De vreugde van 
ware meditatie

Bemoedigende woorden voor 
vermoeide denkers en wilde harten

J e f f  F o s t e r

S P I R I T U A L I T E I T  > > >

Jeff Foster

Gedichten 
     die je leven 

  kunnen redden

    Je bentJe bent
    al heelal heel

2Cover-Jebentalheel.indd   12Cover-Jebentalheel.indd   1 20-11-2020   13:0820-11-2020   13:08

Het ENNEAGRAM
 van 

TRANSFORMATIE

E L I  J A XON - B E A R

E e n  w e g  n a a r  v r i j h e i d

Het ENNEAGRAM
 van TRANSFORMATIE - Eli Jaxon-Bear

“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

In dit boek geeft Eli Jaxon-Bear ons een plattegrond van de gevangenis van onze gedach-
ten, 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 Pythago-
ras in het presocratische Griekenland samen met de moderne overdracht van non-duale 
realisatie. 

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 zelfonder-
zoek. Zijn model van het ego is nuttig voor eenieder die op zoek is naar de waar-
heid. 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. 

ISBN 978.90.8840.217.3

Cover Het Enneagram.indd   1Cover Het Enneagram.indd   1 10-11-2020   12:5210-11-2020   12:52

Eli Jaxon-Bear
HET ENNEAGRAM VAN 
TRANSFORMATIE
ISBN 978.90.8840.217.3
Prijs € 20,00

Han van den Boogaard
VERDWENEN LEVEN
ISBN 978.90.8840.220.3
Prijs: € 17,50

VERDWENEN 

LEVEN

Han van den Boogaard

Een vertelling over bewustzijn en identiteit
9 7 8 9 0 8 8 4 0 2 2 0 3

VERDWENEN LEVEN
Een vertelling over bewustzijn en identiteit

Hoofdpersoon in Verdwenen leven is een jongeman die wakker 
wordt in een psychiatrische instelling op een klein eiland. Hij 
weet niet meer hoe hij heet en herinnert zich niets van het 
leven dat hij heeft geleid. Schijnbaar doelloos gaat hij overdag 
over het eiland zwerven. Op een van zijn tochten ontmoet hij 
een oude man en zijn dochter. Hij trekt bij hen in, waarmee 
de zwaarte uit zijn leven valt door hun stille, oordeelloze aan-
vaarding van hem als persoon. Het gat in zijn geheugen en 
zijn identiteit blijken er voor hun onderlinge band eigenlijk 
niet toe doen. 
Verdwenen leven is een boek over bewustzijn en identiteit en 
over herinnering en werkelijkheid, waarin de hoofdpersoon 
vanuit een toestand van onwetendheid  tenslotte een onwan-
kelbare innerlijke rust vindt en een liefde die groter is dan zijn 
eigen hart.

Han van den Boogaard (1956) is 
als psycholoog werkzaam geweest in 
het onderwijs en de gezondheidszorg. 
Daarnaast is hij schrijver en vertaler. 
In die hoedanigheid schreef hij eerder 
negen boeken over religie, mystiek en 
spiritualiteit en vertaalde hij meer 
dan vijfentwintig boeken uit het En-
gels over deze onderwerpen.
www.hanvandenboogaard.nl
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Neil Douglas-Klotz
NATUURLIJKE WIJSHEID
ISBN 978.90.8840.233.3
Prijs €18,50

 Neil Douglas-Klotz

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

NATUURLIJKE
WIJSHEID

Alan Watts
HET TABOE OP WETEN WIE JE 
BENT
ISBN 978.90.8840.236.4
Prijs € 19,50 

Anurag ten Klooster
HET LEVEN AANVAARDEN MET 
MINDFULNESS EN ZELFCOMPASSIE
ISBN 978.90.8840.159.6, prijs € 17,50

2e druk
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Pema Chödrön
FALEN – 
OPNIEUW FALEN –
STEEDS BETER FALEN 
ISBN 978.90 8840.137.4 
Prijs € 14,50

2e druk

Sandy Taikyu Kuhn Shimu
IN DE SCHADUW 
VAN DE DENNENBOOM
ISBN 978.90.8840.163.3
Prijs € 12,50

DHAMMAPADA  
HET PAD DER  
WAARHEID
ISBN 978.90.8840.037.7
Prijs € 14,50

3e druk

Elias Amidon
EEN OPEN PAD
Vertellingen vanuit 
non-duaal bewustzijn
ISBN 978.90.8840.085.8
Nieuwe prijs € 4,50

Coleman Barks
ROEMI OVER LIEFDE ...
ISBN 978.90.8840.154.1
Nu afgeprijsd € 10,00

Dr. H.J. Witteveen
UNIVERSEEL SOEFISME
ISBN 978.90.76771.02.1
Prijs € 20,00 

Inayat Khan
GEZONDHEID VAN 
LICHAAM EN GEEST
Soefi leringen deel 1
ISBN 978.90.8840.051.3
Nieuwe prijs € 12,-

Hazrat Inayat Khan
GAYAN, VADAN, NIRTAN
Soefi-wijsheid
ISBN 978.90.73207.04.2
Nieuwe prijs € 12,-

Inayat Khan
DE ZIEL, VANWAAR, WAAR-
HEEN?
ISBN 978.90.73207.03.5
Nieuwe prijs € 12,-

Inayat Khan
DE GATHA´S
ISBN 978.90.76771.60.1
Nieuwe prijs € 12,-

Inayat Khan
IN EEN OOSTERSE 
ROZENTUIN
ISBN 978.90.76771.35.9
Nieuwe prijs € 10,-

Inayat Khan
HET VOORRECHT MENS 
TE ZIJN
Soefi leringen deel 2
ISBN 978.90.8840.072.8
Nieuwe prijs € 12,-

Inayat Khan
ALCHEMIE VAN HET GELUK
ISBN 978.90.73207.22.6
Nieuwe prijs € 10,-

Inayat Khan
MUZIEK EN MYSTIEK
ISBN 978.90.73207.18.9
Nieuwe prijs € 10,-

Inayat Khan
DE MYSTIEK VAN 
HET GELUID
ISBN 978.90.73207.01.1
Nieuwe prijs € 10,-

Inayat Khan
DE EENHEID VAN 
RELIGIEUZE IDEALEN
ISBN 978.90.73207.48.6
Nieuwe prijs € 12,-

Inayat Khan
GEESTELIJKE 
GENEESKRACHT
ISBN 978.90.73207.52.3
Nieuwe prijs € 10,-

Inayat Khan
DE VRIENDELIJKE BLIK
Soefi leringen
ISBN 978.90.8840.098.8
Nieuwe prijs € 12,50

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

<<< SOEFISME >>> 

‘Metafysica’ geeft een buitengewoon diepgaand en 
toch helder beeld van het wezen van de menselij-
ke ziel. De goddelijke natuur van onze ziel is een 
essentieel aspect van het soefi sme en van mystiek 
in het algemeen. De wederzijdse beïnvloeding van 
ziel, psyc he en lichaam wordt in dit boek op bij-
zonder 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. 

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

ISBN 978.90.76771.090

Hazrat Inayat Khan

METAFYSICA

H
azrat Inayat K

han                             M
ETA

FY
SIC

A

Metafysica.indd   1 22-08-18   14:59Inayat Khan
METAFYSICA
Gebonden, 80 pagina’s
ISBN 978.90.76771.09.0
Nieuwe prijs € 12,50

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

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. 

The text of the biography remains intact, with minor changes to cor-
rect 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 let-
ter 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 in-
clude 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 photo-
graphs held within the archive collection.
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BIOGRAPHY
OF

PIR-O-MURSHID
HAZRAT INAYAT KHAN

ISBN 978-90-8840-213-5

S J A M A N I S M E  > > >

B O E D D H I S M E  > > >

Jeanne Ruland
KRACHTDIEREN EN HULPDIEREN
ISBN 978.90.8840.095.7
Prijs € 24,50

Jeanne Ruland
KRACHTDIEREN
ISBN 978.90.8840.075.9
Prijs € 24,50

Ulrich Emil Duprée
HEEL JEZELF – HEEL DE WERELD
ISBN 978.90.8840.138.1
Prijs € 19,50

4e druk

Claudia Köller

Hoe die zich in ons 

         leven weerspiegelt

Spirituele
wijsheid uit de 

natuur

PANTA RHEI 

 De KRACHT
        

van
 BOMEN

Cover-Dekrachtvanbomen.indd   1Cover-Dekrachtvanbomen.indd   1 18-11-2020   11:2718-11-2020   11:27

Claudia Köller
DE KRACHT VAN BOMEN
ISBN 978.90.8840.225.8 
Prijs € 19,50
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S C H O O L B O E K E N

M I N I  S P E L E N B O E K E N  > > >

De 50 beste

   Helen Purperhart

Panta Rhei mini spelenboekenreeks
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De 50 beste yogaspelletjes

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

Panta Rhei mini spelenboekenreeks

ISBN 978.90.8840.202.9

yogaspelletjesyogaspelletjes

Cover-Yogaspelletjes.indd   1Cover-Yogaspelletjes.indd   1 28-04-2020   14:0828-04-2020   14:08

De 50 beste muziekspelletjes

Deze bundel bevat een selectie van de meest geliefde spelle-
tjes uit het Muzikaal Spelenboek en 100 Nieuwe Muziekspelen
van Ger Storms. Ze stimuleren het luisteren naar elkaar en be-
vorderen 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 affi niteit 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

De 50 beste

   Ger Storms

muziekspelletjesmuziekspelletjes

Panta Rhei mini spelenboekenreeksPanta Rhei mini spelenboekenreeks
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ISBN 978.90.8840.204.3

Cover-Muziekspelletjes.indd   1Cover-Muziekspelletjes.indd   1 28-04-2020   14:1528-04-2020   14:15

O N D E R W I J S  > > >

Markus Kappeler
ENERGIZERS & MOODBOOSTERS
ISBN 978.90.8840.065.0
Prijs € 17,50

Pierre Eggels
SPELEN MET GEDICHTEN – DEEL 2
ISBN 978.90.8840.099.5
Prijs € 17,50

Pierre Eggels
SPELEN MET GEDICHTEN
ISBN 978.90.8840.086.5
Prijs € 17,50

Kathy Paterson
NIEUWE SPELLETJES VAN 3 MINUTEN 
OM KINDEREN TE MOTIVEREN
ISBN 978.90.8840.123.7
Prijs € 17,50

Kathy Paterson
SPELLETJES VAN 3 MINUTEN OM 
KINDEREN TE MOTIVEREN
ISBN 978.90.8840.027.8
Prijs € 17,50

Nel de Theije-Avontuur
FILOSOFISCHE VERHALEN VOOR 
KINDEREN
ISBN 978.90.8840.080.3
Prijs € 17,50

Nel de Theije-Avontuur & Leo Kaniok
FILOSOFEREN MET KINDEREN
ISBN 978.90.8840.057.5
Prijs € 17,50

Helen Purperhart & Marion van der Laarse
SPELEND KINDEREN COACHEN
ISBN 978.90.8840.165.7
Prijs € 20,00

Best 
seller

Christina Buchner
BRAIN-GYM EN TOEGEPASTE 
KINESIOLOGIE
ISBN 978.90.052.0
Prijs € 24,50

Helen Purperhart & Rosalinda Weel
KLAS IN BALANS
ISBN 97890.8840.111.4
Prijs € 20,00

Helen Purperhart
DE 50 BESTE YOGASPELLETJES
ISBN 9789088402029
Prijs € 7,50

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

Het grote leefboek 
voor kinderen

Theo Legters

Tips voor iedereen 
om het leven 

(nóg) leuker te maken

John Visser
EFFECTIEF WERKEN MET GROEPEN
ISBN 978.90.8840.223.4
Prijs € 22,50

Richard Churches &  Roger Terry
EFFECTIEF LESGEVEN MET NLP
ISBN 978.90.8840.049.0
Prijs € 24,50

MaryAnn F. Kohl & Kim Solga
KINDEREN ONTDEKKEN DE GROTE 
KUNSTENAARS 
ISBN 978.90.76771.03.8  
Prijs € 17,50

David Becker
50 LEVENSLESSEN IN SPELVORM 
VOOR KINDEREN VAN 6 – 12 JAAR
ISBN 978.90.8840.030.8
Prijs € 17,50

Paul Rooyackers
DE 50 BESTE KENNISMAKINGS-
SPELLETJES
ISBN 9789088402067
Prijs € 7,50

Erkert, Portmann, Schneider
DE 50 BESTE ONTSPANNINGS-
SPELLETJES
ISBN 9789088402074
Prijs € 7,50

Rosemarie Portmann
SPELLETJES VOOR SOCIALE 
COMPETENTIE
ISBN 978.90.8840.143.5
Prijs € 17,50

Ger Storms
DE 50 BESTE MUZIEKSPELLETJES
ISBN 9789088402043
Prijs € 7,50

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

Brinkhoff, Lehner, Patz
DE 50 BESTE SPELLETJES OM 
GROEPEN IN TE DELEN
ISBN 9789088402098
Prijs € 7,50

Robert & Julia Rossa
DE 50 BESTE SPELLETJES 
TEGEN PESTEN OP SCHOOL
ISBN 9789088402104
Prijs € 7,50

             De 50 beste 

          Paul Rooyackers

dans- en dans- en 
bewegingsspelletjesbewegingsspelletjes

Panta Rhei mini spelenboekenreeksPanta Rhei mini spelenboekenreeks

De 50 beste dans- en bewegingsspelletjes

Deze bundel bevat 50 zeer gevarieerde spelvormen voor 
kinderen en jongeren met als doel het stimuleren van spontaan 
en creatief bewegen. Deze spelletjes voorzien in de brood-
nodige behoefte aan meer beweging op school, en zorgen 
ook voor de nodige hilariteit en spelplezier. Ze kunnen zowel 
op de basisschool als in het voortgezet onderwijs gebruikt 
worden door elke docent of spelleider die enige affi niteit met 
dans of beweging heeft. De keuze van de muziek is vrij, maar 
bij elk spel staan suggesties aangegeven.
Tijdsduur, leeftijd en benodigde materialen zijn bij elk spel aan-
gegeven.
Deze collectie is een selectie uit de boeken met dansspelen 
van Paul Rooyackers die eerder bij Panta Rhei werden uitge-
geven. De spelletjes zijn verdeeld in vijf categorieёn, met 10 
spelletjes per categorie:

• Dansen met je lijf
• Karakterdansen
• Samenwerkingsspelletjes
• Straatdansen
• Feestdansen
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ISBN 978.90.8840.205.0
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De 50 beste 

   Paul Rooyackers 

kennismakingsspelletjeskennismakingsspelletjes

Panta Rhei mini spelenboekenreeksPanta Rhei mini spelenboekenreeks

.

De 50 beste kennismakingsspelletjes

De spelletjes in deze bundel zijn bij uitstek geschikt voor nieuwe 
groepen of klassen, waarbij de groepsleden elkaar op een speelse 
manier beter leren kennen. Ze stellen de deelnemers op hun 
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.

Deze spelletjes vormen een selectie uit Honderd nieuwe drama-
spelen, 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
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ISBN 978.90.8840.206.7
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De 50 beste 

    Andrea Erkert, Rosemarie Portmann,
    Elisabeth Schneider

ontspanningsspelletjesontspanningsspelletjes

Panta Rhei mini spelenboekenreeksPanta Rhei mini spelenboekenreeks

De 50 beste ontspanningsspelletjes

Deze bundel bevat 50 zeer gevarieerde spelletjes ter be-
vordering van rust en ontspanning in een groep. Ze kunnen 
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.

De spelletjes zijn verdeeld in vijf categorieёn, met 10 spelletjes 
per categorie: 
• Ontspanning met muziek
• Ontspanning met beweging
• Rustgevende spelletjes
• Waarnemingsspelletjes
• Pantomime spelletjes
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ISBN 978.90.8840.207.4
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De 50 beste spelletjes om groepen in te delen

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. 

Deze bundel spelletjes werd niet eerder uitgegeven, en is ver-
deeld 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 

Panta Rhei mini spelenboekenreeksPanta Rhei mini spelenboekenreeks

   De 50 beste

   Ralf Brinkhoff, Patrik Lehner, Detlev Patz

    spelletjes om spelletjes om 
  groepen in te delen  groepen in te delen
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ISBN 978.90.8840.209.8
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Panta Rhei mini spelenboekenreeksPanta Rhei mini spelenboekenreeks

De 50 beste

    Robert & Julia Rossa

    spelletjes tegen spelletjes tegen 
  pesten op school  pesten op school

De 50 beste spelletjes tegen pesten op school

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. 

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
• Confl icten oplossen en uitsluiting tegengaan
• Spelletjes tegen schelden en beledigen
• Spelletjes om bewust te worden van de gevolgen van 

pesten
• Spelletjes die de daders ontmaskeren
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Pierre Eggels
DOE GEWOON ALSOF !
Dramamethode voor VMBO/HAVO/VWO
ISBN 978.90.76771.89.2, prijs € 22,50

Charmaine Liebertz
DE 50 BESTE SPELLETJES VOOR 
SOCIAAL-EMOTIONELE VORMING
ISBN 9789088402111
Prijs € 7,50

Panta Rhei mini spelenboekenreeksPanta Rhei mini spelenboekenreeks

   De 50 beste spelletjes voor

   Charmaine Liebertz

  sociaal-emotionele  sociaal-emotionele
  vorming  vorming

De 50 beste spelletjes voor sociaal-emotionele vorming

Deze spelletjes en aktiviteiten zijn specifi ek gericht op het ont-
wikkelen van sociale vaardigheden en empathie bij kinderen, 
en op het bewust worden van de eigen emoties. De spelletjes 
zijn gebaseerd op de ideeёn van Daniel Goleman over het 
ontwikkelen van emotionele intelligentie; een kind dat bewust 
met zijn eigen gevoelens kan omgaan, kan zich beter in de 
gevoelens van anderen verplaatsen, en zal daardoor evenwich-
tiger in het leven staan.

Deze spelletjes werden eerder door Panta Rhei uitgegeven als 
onderdeel van het boek van Charmaine Liebertz: Emotionele 
intelligentie spelenderwijs ontwikkelen. 

De meeste spelletjes zijn geschikt voor alle leeftijden. Ze zijn 
verdeeld in vijf categorieёn, met 10 spelletjes per categorie:
• Bewustwording van eigen emoties
• Emoties leren hanteren
• Emoties uiten
• Empathie ontwikkelen
• Sociaal vaardig worden
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DE 5 BEST VERKOCHTE BOEKEN VAN PANTA RHEI IN 2022

In onze nieuwe aanbieding zullen vooral 
ouders zeker iets van hun gading kunnen vin-
den. Zit jouw kind in de fase ‘Ik ben twee en 
ik zeg nee’ dan is het boek Het kind waar ik 
van droomde bezorgt me nachtmerries een 
absolute aanrader. Aan de hand van vaak 
humoristische anekdotes uit de praktijk leer 
je om met meer geduld en begrip naar de 
koppigheid van je kind te kijken en hier een 
positieve draai aan te geven. In het voedings-
handboek Blije buikjes vind je voedings-
adviezen om de darmen van je kinderen 
gezond te houden: een gezonde darm zorgt 

immers voor een blij wezentje! Het is een full 
colour geïllustreerde uitgave met recepten, 
tips en relevante achtergrondinformatie. En 
wil je jouw kind helpen om zijn wens werke-
lijkheid te laten worden? Neem dan eens een 
kijkje in het vrolijk en kleurrijk geïllustreerde 
Manifesteren met kinderen. Met magische 
opdrachten zoals nadenkertjes, emotie- en 
fantasiespelletjes, toverspreuken en crea-
tieve activiteiten.

Voor een succesvol en gelukkig leven waarin 
je kunt bereiken wat je wilt is er voor de vol-

wassen lezer zelf het boek Miljonair in geluk. 
Een cursus met 7-dagen-plan en gratis pod-
cast die je kunt inzetten om de doelen op je 
werk of in je privé leven te bereiken!

Ger Storms, Annelies Storms, uitgevers

Distributie en vertegenwoordiging België:
Standaard Uitgeverij

Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen, Belgiё
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Prijs € 19,50

Claudia Köller

Hoe die zich in ons 

         leven weerspiegelt

Spirituele
wijsheid uit de 

natuur

PANTA RHEI 

 De KRACHT
        

van
 BOMEN
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Prijs € 15,00 Prijs € 18,50

Prijs € 9,90

Prijs € 17,50 Prijs € 19,95

Prijs € 17,95 Prijs € 17,95 Prijs € 15,00

Prijs € 20,00

Gezond (op)voeden

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

De oplossing  
voor (bijna) al je  
problemen

Het Het kindkind  
      in je       in je 
      een een thuisthuis
         geven         geven

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

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

dertijd. Vooral negatieve en pijnlijke ervaringen hebben zich hardnekkig 

vastgezet in ons onderbewustzijn. Als volwassene kunnen die ons hin-

deren bij het ontplooien van ons volledig potentieel, en bepalen onbe-

wust 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 levenskrach-

ten. 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 ont-

wikkelen. 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.

ISBN 978.90.8840.173.2
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Jeff Foster

Gedichten 
     die je leven 

  kunnen redden

    Je bentJe bent
    al heelal heel
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 Neil Douglas-Klotz

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

NATUURLIJKE
WIJSHEID

ActiefActief          zittenzitten
Doke van der Neer

Blijf in beweging met rekken en strekken

Döndü Mens Yilmaz & 
Linda Voormolen Boeckhout

Zelf cosmetica maken 
en je huid, lichaam en ziel verzorgen

 Natuurlijke 
 schoonheid

    in vier seizoenen

Natuurlijke schoonheid in vier seizoenen - Döndü M
ens Yilm

az & Linda Voorm
olen Boeckhout

Maak zelf je eigen natuurlijke cosmetica: goedkoop én duurzaam!

Met meditaties en rituelen om jouw band met de natuur te versterken.

Natuurlijke huidverzorging en zielsverzorging kunnen een grote bijdrage leveren 
aan jouw algehele gevoel van gezondheid. In dit praktische boek lees je over de 
maanden van het jaar en hun eigenschappen, leer je natuurlijke recepten voor 
verzorging van je huid afgestemd op de tijd van het jaar én doe je waardevolle in-
spiratie op voor je ziel in de vorm van meditaties en rituelen. Het is een totaalpak-
ket dat jou een boost zal geven om te leven in overeenstemming met de natuur 
en de seizoenen.

Na het lezen van dit boek kun je de dure chemische cosmetica uit de winkel laten 
liggen en zelf goedkoper en duurzamer je eigen cosmetica maken! En door te wer-
ken met ingrediënten die het milieu niet onnodig belasten, afgestemd op de tijd 
van het jaar, is het verzorgen van jezelf niet alleen duurzaam voor jouw lichaam, 
maar ook voor de wereld om je heen. Meeveren en bewegen op het natuurlijke rit-
me van de seizoenen doet je letterlijk aarden, voedt je lichaam en je ziel en zorgt 
ervoor dat je in ieder seizoen de mooiste versie van jezelf bent. 

Over de auteurs:
Döndü Mens Yilmaz creëert al vele jaren cosmetica op basis van pure 
ingrediënten. Zij schreef eerder het boek Natuurlijke schoonheid uit 
eigen keuken met natuurlijke recepten voor specifieke huidproblemen. 
Zij werkt als huidcoach en ontwikkelaar van natuurcosmetica. Zie ook 
haar website www.purebydunde.nl.

Linda Voormolen Boeckhout studeerde Religiewetenschappen, werkt 
als tekstschrijver en is in opleiding tot geestelijk verzorger. Zij ziet de 
verbinding met de natuur en de behoeften 
van ons lichaam als onmisbare basis voor 
een werkelijk spirituele levenshouding. 

        ISBN: 978.90.8840.241.8
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