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In ons zeer korte bestaan hebben wij al vier titels
mogen herdrukken. Ook dit najaar spelen wij weer
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goed in op de behoefte van onze klanten.
De najaarskalender die wij voor het eerst uitbrengen
is gevuld met maar liefst zes nieuwe titels. Wij zijn
dankbaar wederom een vertaling van Mooji te kunnen
uitbrengen. In oktober 2017 komen wij met een
uitgebreid artikel over Mooji in de Happinez.
In de reeks van lezingenboekjes van Eric Schneider
komen dit jaar weer vier zeer inspirerende boekjes uit op het gebied van spiritualiteit en
bewustwording. Drie van de vier boekjes staan al in deze catalogus.
Na het succesverhaal van haar debuut ‘Onderweg naar verlichting’, dat inmiddels in de
tweede druk is, schreef Bonnie Bessem dit jaar het prachtige ‘Hemeltaal’. Het betreft
een verzameling gesprekken met haar vader vanuit de ongeziene wereld over belangrijke waarden als liefde, spiritualiteit en verantwoordelijkheid.
Zoals altijd geven wij debuterende schrijvers weer een podium. In 2017 ziet het debuut
van Arie Verwoert het licht, getiteld ‘Weerspiegelingen van je ziel’. Een boek dat je
dichter bij je kern brengt. Zo eindigt 2017 met mooie uitgaven. Wij kijken al weer uit
naar 2018.
Namens het team van Uitgeverij Bewust Zijn wens ik u veel leesplezier.
Met inspirerende groet,
Frank Janse

Mooji

Paperback - 392 pagina’s - ISBN 9789492066244 - € 23,50 - Verschijnt 9 oktober 2017
E-book - ISBN 9789492066329 - € 14,95
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Mooji is een internationaal befaamde Wijze die op de meest mooie, liefdevolle en
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doen de tijdloze wijsheid in ons hart ontwaken en ze wassen alles weg wat onechtBTW
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zodat alleen de vreugde en de stilte van puur zijn overblijven.
Wit Vuur is een verzameling van Mooji’s wezenlijke spirituele leringen gecomprimeerd
tot de grootte van een pil. Eenmaal doorgeslikt zijn deze aanwijzingen als goddelijke
granaten die lijden en begoochelingen wegvagen en aldus je ware aard onthullen als
perfect en tijdloos wezen.
Uitgebreid artikel in de Happinez van oktober 2017!
Hidde Tangerman schreef een artikel over Mooji dat zes pagina’s in de Happinez van
oktober inneemt. Hierin wordt onder andere ingegaan op het leven van Mooji en de
wijze waarop hij zoekers naar Waarheid begeleid. Velen die zijn stilteretraites en
satsangs bezoeken ontwaken uit hun droom en realiseren zichzelf.

				

Mooji werd geboren in Jamaica en verhuisde als

				

tiener met zijn ouders naar Londen. In 1987 werd hij

				

door een ontmoeting met een christelijke mysticus

				

ertoe geïnspireerd ‘uit zijn leven weg te lopen’ – een

				

uitdrukking die hij gebruikt om de diepgang van die

				

ontmoeting over te brengen. Aan de voeten van Papaji

				

werden de laatste resten van een actief ego definitief

				

uitgeroeid. Mensen van overal ter wereld, die Mooji’s

				

uitstraling herkenden, begonnen hem al snel te

				

benaderen om gewoon in zijn aanwezigheid te zitten.

Bonnie Bessem

Paperback - 320 pagina’s - ISBN 9789492066268 - € 24,50 - Verschijnt 23 oktober 2017
E-book - ISBN 9789492066312 - € 14,95
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alleen zij, ook anderen in hun omgeving. Het is voor hen het duidelijke bewijs dat er
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dierbaren. Zij zijn namelijk heel dicht bij ons. Het is voor iedereen mogelijk om gemakkelijk contact te hebben, als we maar weten hoe.

Dit boek laat je voelen dat de
ongeziene wereld bestaat, dat onze
overleden dierbaren heel dichtbij zijn.
Dit boek neemt veel angstbeelden over de dood weg. De mensheid heeft van de dood
iets engs gemaakt, maar het tegendeel is waar. Iedereen gaat terug naar Huis. Naar
Huis, waar geen oordeel is maar louter Liefde. Niemand hoeft angst voor de dood te
hebben, of bang te zijn dat je iemand nooit meer ziet. Dit heeft een enorme positieve
impact op het rouwproces en het gemis dat we doorgaans voelen.
				

drs Bonnie Bessem (1968) is psychologe, medium,

				

auteur en levenscounselor en combineert psychologie

				

en spiritualiteit voor begeleiding, groei en bewust-

				

wording. Ze studeerde in 1994 af als bedrijfs- en

				

communicatiepsycholoog.

				

Eind 2014 heeft ze het LevensCollege opgericht, een

				

holistisch opleidingsinstituut voor bewustzijn en

				

levenswijsheid dat een weg biedt naar levensvreugde.

Arie Verwoert

Hardcover - 80 pagina’s - ISBN 9789492066251 - € 14,95 - Verschijnt 19 november
E-book - ISBN 9789492066336 - € 14,95
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jezelf op een dieper niveau?
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In ‘Weerspiegelingen van je ziel’ laat Arie Verwoert je anders naar het leven kijken. Je
leert te doorgronden dat er achter veel ervaringen een diepere betekenis schuilgaat. Ze
prikkelen je, zetten je aan het denken, activeren jouw onderbewustzijn en brengen je op
het pad naar jezelf toe. Stapje voor stapje kom je daardoor steeds verder bij jezelf naar
binnen en ontsluier je jouw diepste ik.

Een waardevolle leidraad
voor een verdiept,
vrij en betekenisvol leven.
				

Arie Verwoert (1974) is spiritueel coach en eigenaar

				

van Master your Life in Den Haag. Hij geeft cursussen

				

in binnen- en buitenland en is gespecialiseerd in

				

persoonlijke ontwikkeling en groepsdynamiek.

				

Arie wil mensen leren om hun beperkingen weg te

				

nemen. ‘Veel mensen weten hun gevoelens niet op

				

waarde te schatten, terwijl ze een leidraad kunnen zijn

				

voor hun leven. We zijn als individu zelf verantwoorde

				

lijk voor onze geestelijke verdieping’.

Eric Schneider
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wordt zijn gedachtegoed voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.
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In het najaar komen er drie nieuwe titels uit in de serie: ‘Spiritualiteit en opvoeding’,
‘Grenzeloos bewustzijn’ en het tweede deel van ‘Van angst naar liefde’.
				

Eric Schneider is psycholoog, filosoof en internationaal

				

trainer NLP. Na het bestuderen van diverse therapeu-

				

tische benaderingen richtte hij zich vooral op NLP.

				

Hij geniet internationale waardering als pedagoog in

				

landen als België, Frankrijk, Nederland en Tsjechië.

				

In 1988 richtte hij Arcturus Training & Coaching op en

				

ontwikkelde o.a. de Transformative Life Coaching

				

en Counseling (TCC). Alle opleidingen focussen op

				persoonlijke ontwikkeling en bewustzijnstransformatie.
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