
The Force Is with Us
The Higher Consciousness that 
Science Refuses to Accept
Thomas Walker

Quest Books, 09-2009
ISBN 978 0 8356 0867 1 
256 pages, paperback, with notes, 
bibliography and index
Price € 15.95

The Force Is with Us: The Higher 
Consciousness that Science Re-
fuses to Accept is the enthralling 
journey through Walker’s personal 
paranormal experiences and docu-
mented scienti� c research.

Russian Magic
Living Folk Traditions of an 

Enchanted Landscape
Cherry Gilchrist

Quest Books, 09-2009
ISBN 978 0 8356 0874 9

192 pages, paperback, 
with notes, bibliography 

and index. Price € 17.95

Russian Magic: Living Folk Tra-
ditions of an Enchanted Land-
scape is the most vibrant and 

accessible guide to the folklore 
of Russia in the English lan-

guage. It shows for the first time 
how Russian fairy tales, magical 

traditions, native wisdom, and 
folk art are all profoundly inter-

related.

Everyday Dharma
Seven Weeks to Finding 

the Buddha in You
Lama Willa Miller

Quest Books, 09-2009
ISBN 978 0 8356 0883 1 

268 pages, paperback, 
with index. Price € 14.95

Everyday Dharma: Seven 
Weeks to Finding the 

Buddha in You offers a 
simple guide to achieving 
real and lasting personal 

transformation. This book 
appeals to any who are 

open to Buddhism in the 
broader context, whether 

one subscribes to a 
specific religious view or 

to no view at all. Dharma, 
a Buddhist term for the 

actions taken to find one’s 
inner-wisdom, is really a 

universal concept.

The Secret Doctrine
Abridged and 

Annotated by Michael 
Gomes

H.P. Blavatsky, Michael 
Gomes (ed.)

Tarcher/Penguin, 2009
ISBN 978 1 58542708 6
280 pages, paperback 

with index
Price € 18.95

Madame Blavatsky’s 
Victorian-era masterpiece 
is now scaled down to its 
essentials, providing the 

most readable, accessible 
experience ever of one of 
history’s seminal occult 

works.
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Creatieve Evolutie
Darwinisme en 
Intelligent Design
Dr. Amit Goswami

Ankh-Hermes,
ISBN 978 90 2020 348 6 
360 blz, paperback 
(geïllustreerd) Prijs: € 29,50

De belangrijkste gedachte in 
dit boek is het idee van een 
scheppend principe achter 
de biologische ontwikkeling, 
waarbij evolutie met intelligent 
design wordt verenigd met neo-
Darwinisme.

In dit boek zijn alle 
‘geheime’ teksten gebun-
deld. Het is daarmee de 

eerste vrijwel com-
plete uitgave van alle 

apokriefe geschriften uit 
de eerste vier eeuwen in 

de Nederlandse taal.

De Yoga-Sutra’s van Patañjali
Dr. I.K. Taimni

UTVN, 2010 - 6e geheel herziene druk
ISBN 978 90 6175 075 8

516 blz. incl. verklarende woordenlijst 
Gebonden. Prijs € 22,50

Het is inmiddels 34 jaar geleden dat 
De Yoga-Sutra’s van Patañjali voor 

het eerst bij ons verscheen. Tot nu toe 
hebben vier herdrukken het licht ge-
zien. En er is nog steeds vraag naar 

dit meesterlijke, ongeëvenaarde boek. 
De binnenkort te verwachten 6e druk 
is voorzien van een nieuwe letter die 

over de benodigde diakritische tekens 
beschikt. Op een aantal plaatsen is de 

tekst aangepast aan een wat modernere 
taalopvatting. En hier en daar is, waar 

noodzakelijk, ook de interpretatie van de 
tekst van Taimni aangepast. De pagine-
ring is echter nagenoeg gelijk gebleven 
aan de eerdere drukken, zodat deze 6e 

druk samen met de oudere drukken 
voor studie gebruikt kan worden. Het 

zal opnieuw in een mooi jasje 
worden gestoken. (RvD, Uitgeverij)

Verwacht: eind januari 2010
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Het Grote Boek der 
Apokriefen 

 Geheime 
vroegschristelijke 

teksten
Jacob Slavenburg (red.)

Ankh-Hermes,
ISBN 978 90 2020 357 8

1200 blz, gebonden 
Prijs € 55,00 (tot 1 januari 

2010, daarna € 65,00)
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