Zhuang Zi
de volledige geschriften
het grote klassieke boek
van het taoïsme
Kristofer Schipper (vertaling en toelichting)
439 blz., gebonden 2007
ISBN 978 90 457 0085 4;
Prijs € 39,90

Paranormaal zijn we allemaal
Ontdek je zesde zintuig
Christian Vandekerkhove
The House of Books, 11-2008
ISBN 978 90 4432261 3
232 blz., paperback
Prijs € 16,90
Al ooit intens gedroomd over een
persoon die je al lang niet meer gezien
had en de volgende morgen vernomen
dat die persoon diezelfde nacht overleden is? Of op een plaats geweest waar
je telkens koude rillingen kreeg ondanks
een temperatuur van 25°? Of het gevoel
gehad dat er iemand naast jou stond
terwijl de kamer leeg was?
Paranormaal zijn we allemaal geeft een
inzicht in de fenomenen die we op het
eerst zicht niet kunnen verklaren en
die we als paranormale verschijnselen
beschouwen. De aandacht gaat daarbij
onder andere uit naar paranormale geneeswijzen en bewustzijnstoestanden,
contacten met de overledenen en de
technieken voor toekomstvoorspellingen. Ook de soms dunne scheidslijnen
tussen bewuste en onbewuste fraude
en het paranormale en de psychiater
worden onderzocht.
Paranormaal zijn we allemaal is een
lees- en doeboek waarbij de menselijke
ervaringen en getuigenissen centraal
staan. Deze verhalen zijn zowel verrassend als verhelderend.

Als een van de vroegste
teksten van het taoïsme
hebben de geschriften
van Zhuang Zi een zeer
grote invloed uitgeoefend
op de filosofie en de kunst
van het Verre Oosten. Na
meer dan tweeduizend
jaar is het nog steeds
een van de meest geliefde boeken in China,
Korea en Japan. Zhuang
Zi waarschuwt voor alle
schijnwetenschap en bijgeloof, vooroordelen en
taboes, eerzucht,
fanatisme, en het zinloos
najagen van onbereikbare
idealen. Hij leert ons in
eenvoud en stilte, door
werk en door meditatie,
de Tao, de weg van de
eenheid van mens en
natuur, te vinden.

De kwantum dokter
De nieuwe wetenschap
van gezondheid
en genezing
Amit Goswami
352 blz., paperback 2007
ISBN 978 90 2158 416 4
Prijs € 22,95
Dit boek toont aan dat
schijnbaar verschillende
methoden als ayurveda,
homeopathie en acupunctuur kunnen worden
samengebracht in een
overkoepelend systeem:
een wetenschappelijke én
spirituele geneeskunst op
basis van bewustzijn, biologie en creativiteit. Deze
nieuwe wetenschappelijke
en tevens diep spirituele
visie biedt zowel patiënten
als artsen talloze nieuwe
aanknopingspunten.
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Sharing the Light
The Collected Articles of Geoffrey
Hodson (2 volumes)
Geoffrey Hodson, John and
Elizabeth Sell (comp. & ed.),
Roselmo Doval-Santos (ed.
(ed.)
Theosophical Publishing House
Philippines, 1-2009
1900+ pages, hardbound
with dust jacket
Price approx. € 55,00
Here for the first time is the
comprehensive collection of all
known articles written by Geoffrey
Hodson, one of the most prolific
and inspiring theosophical writers
and lecturers of the 20th century. Spanning a period of more than
50 years, the two-volume collection contains more than 400 articles
that cover an astonishing variety of subject matters.
More than 1900 pages; More than 400 articles dating back from
1927; With comprehensive indices; With rare photographs, some
never before published.
Sample Articles: Attainment of Spiritual Awareness, Some Laws of
the Spiritual Life, Meditation as a Healing Process, Theosophical
Lectures.

How to Know God: The Yoga Aphorisms of Patanjali
The Yoga Aphorisms of
Patanjali
Swami Prabhavananda
((tr. & comm.), Christopher
Isherwood (tr. & comm.)
Vedanta Press, 12-2007
ISBN 978 0 87481041 7
256 pages, paperback
Price € 9,95

Deze titels zijn ook verkrijgbaar bij boekhandel Au Bout du Monde,

is a major work on the practice
of yoga and meditation. Through
these ancient aphorisms you
will learn how to control your
mind and achieve inner peace
and freedom. Although these
methods were taught over 2,000
years ago, they are as alive and
effective today as they have ever
been. This translation draws on
the inspired commentary from
both Swami Prabhavananda
and Christopher Isherwood. This
edition has an extensive index for
reference.
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