
Yoga Beyond Fitness
Getting More than Exercise 

from an Ancient Spiritual 
Practice 

Tom Pilarzyk

ISBN 978-0-8356-0863-3
260 pp., paperback

Price: € 16,50

Yoga Beyond Fitness captures 
the story of American yoga 
practice today, with special 

attention given to those who 
treat it with reverence and 

wish to explore it as a recep-
tacle of transformative power, 

for which it was originally 
intended. Yoga instructor Tom 
Pilarzyk helps us restore the 
transformative center at the 

heart of yoga by showing how 
to bring greater intention, 

open-heartedness, and peace 
into our practice both on and 

off the mat

On the Wings of Shekhinah 
Rediscovering Judaism’s 

Divine Feminine
Rabbi Leah Novick

ISBN 978-0-8356-0861-9
256 pages, paperback

Price: € 16,50

On the Wings of Shekhinah 
takes readers on a guided walk 

through Jewish history and 
scripture, revealing along the 

way the feminine face of God, 
Shekhinah, a mystical figure that 
can be found in many traditional 

world religions but one who, until 
now, has merely been alluded 

to by the sages and patriarchal 
societies.

Creative Evolution
A Quantum Resolution between Darwinism and Intelligent Design

Amit Goswami
 

ISBN 978-0-8356-0858-9
344 pp., cloth
Price € 23,50

Dr. Goswami’s central theme is that pure consciousness, not matter, is the 
primary force in the universe. This view differs radically from mainstream 

theories that see evolution as the result of simple physical reactions. It also 
differs from intelligent-design arguments that posit a clockmaker God who 

fabricated the universe. Biology, Dr. Goswami says, must come to terms with 
feeling, meaning and the purposefulness of life. The key is the idea of 

creativity in biological development, which reconciles evolution with 
intelligent design by a purposive designer. 

Libertas philosophandi 
– Spinoza  als gids voor een vrije wereld

Cis van Heertum (red.)    

ISBN  978-90-7160-824-7 
 Gebonden, 350 pagina’s 
Uitgever: In de Pelikaan

Prijs: € 25,00

De dertien auteurs in deze bundel hebben 
hun bijdragen voornamelijk geschreven 

rond het thema ‘Libertas philosophandi’. 
Spinoza verdedigde de vrijheid om te 

filosoferen in zijn Tractatus theologico-
politicus, dat in een aantal edities en ver-

talingen een centrale plek inneemt tussen 
de werken van Spinoza, waarvan het ca-
talogusdeel van dit boek door dr Cis van 

Heertum is verzorgd.
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Het Innerlijke Leven van Krishnamurti
Persoonlijke  Passie en Eeuwige Wijsheid
Aryel Sanat

UTVN 2005; 416 blz., paperback
ISBN 90-6175-085-7
Prijs: € 19,50

Een boek voor iedere geïnteresseerde in de 
leringen en de persoon van Krishnamurti. Het 
werpt een verrassend licht op zijn verhouding 
tot het werk van de inspirators van de 
Theosofische Vereniging. 

Drie Wegen, één Pad 
De Stem van de Stilte, Licht 

op het Pad en Aan de Voeten 
van de Meester

H.P. Blavatsky, M. Collins, 
Alcyone (J. Krishnamurti)

UTVN 2006; 224 blz., geb.
ISBN 90-6175-088-1

Prijs € 20,50

Drie theosofische 
standaardwerken in één. Met 
een korte levensbeschrijving 

van elk van de auteurs.
De Chakra’s
Leadbeater 

UTVN 2007- 7e druk, met verbeterde kleurenplaten
126 blz., paperback; ISBN 978-90-6175-074-1 
Prijs: € 15,75

Dit boek is wereldwijd het best verkochte theoso� sche werk van de afgelo-
pen eeuw. Leadbeater werkte voor het eerst een begrijpelijke terminologie uit 
over de chakra’s - al het daarop volgende werk is op zijn pionierswerk geba-
seerd. Het boek bevat het een aantal unieke kleurenplaten van de chakra’s, 
die op aanwijzing van de helderziende auteur zijn gemaakt. De theorie is niet 
alleen gebaseerd op de helderziende waarnemingen van de schrijver, maar 
ook worden verbanden gelegd met Indiase geschriften waarin beschrijvingen 
van deze centra voorkomen. 

Op de Drempel van het Heilige Pad
Een psychologisch commentaar op 
Licht op het Pad
Joy Mills

UTVN 2004; 188 blz., paperback
ISBN 978-90-6175-086-4; Prijs € 13,50

Het idee van een heilig pad is in alle religi-
euze tradities te vinden. Het gaat uit van een 
doel dat tal van benamingen heeft: Zelfrea-
lisatie, verlichting, moksha, satori, bevrijding 
of redding. Mills spreekt helder, met ernst en 
met psychologisch inzicht.
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