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Voorwoord

Beste boekhandelaar,

Dit najaar spelen wij weer goed in op de behoefte van onze klanten. De najaarskalender 

is gevuld met vijf nieuwe titels. Na het succesverhaal van haar debuut ‘Onderweg naar 

verlichting’, dat inmiddels in de tweede druk is, schreef Bonnie Bessem vorig jaar het 

prachtige ‘Hemeltaal’. Het betreft een verzameling gesprekken met haar vader over 

belangrijke waarden als spiritualiteit, liefde en verantwoordelijkheid. Dit boek is inmid-

dels in de derde druk en de vierde druk komt eraan. Een ‘must have’ voor u als boek-

handelaar.

Zoals altijd geven wij ook nieuwe talenten een podium. In 2018 ziet het debuut van 

Nanette Kant het licht, getiteld ‘Zen in de chaos’. Een boek dat bijdraagt aan het vinden 

van innerlijke vrede en rust in ons drukke dagelijkse bestaan. Tevens debuteert Alexan-

der den Heijer in onze tweede Engelstalige productie. Na het succesvolle debuut van 

Arie Verwoert met ‘Weerspiegelingen van de ziel’ staat in november zijn tweede boek 

‘Levenskracht’ ingepland. 

Wij zijn dankbaar weer vier zeer inspirerende boekjes op het gebied van spiritualiteit en 

bewustwording te kunnen uitbrengen in de succesvolle lezingenreeks van Eric Schnei-

der.  Drie van de vier lezingenboekjes staan al in deze catalogus.

Uw bestellingen kunt u uiteraard direct doen bij CB. Namens het team van Uitgeverij 

Bewust Zijn wens ik u veel leesplezier. Wij kijken alvast met belangstelling uit naar uw 

bestellingen.

Met inspirerende groet,

Frank Janse

Uitgever
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Nanette Kant

We mediteren wat af in Nederland en volgen de ene spirituele cursus na de andere. 

Maar hoe blijf je in vredesnaam ‘Zen’ als je thuiskomt en je kinderen het bloed onder je 

nagels vandaan halen? Hoe blijf je in vertrouwen als je partner je dreigt te verlaten? Wat 

doe je met boosheid en frustratie? Wat als je wordt overmand door verdriet? Op je 

meditatiekussentje lukt het nog wel om je vredig en gelukkig te voelen, maar zodra je 

ervan afstapt begint het gedonder. We kunnen talloze spirituele boeken lezen en veel 

leren van grote meesters, maar de basale werkelijkheid van alledag is de meest vrucht-

bare oefenplek waar je het meest kunt leren. Daarbij is het de uitdaging om in iedere 

situatie, klein of groot, bewust stil te staan, innerlijk een stap terug te zetten en te zien 

hoe je je verzet tegen de werkelijkheid zoals die is. 

Nanette Kant inspireert vanuit haar ervaring dat het leven lichter wordt als je je hoofd 

vrij kan maken en nieuwsgierig kan zijn naar wat zich wil ontvouwen, als je het verzet 

opgeeft en kunt ontspannen in het ongemak. In dit artikel worden boeiende reflecties 

van Nanette geschetst op herkenbare situaties. De lezers kunnen hieruit positieve 

inspiratie en troost halen voor de vele momenten waarop ze het op hun spirituele pad 

even niet meer weten.   

         Nanette Kant (1965) is mateloos geboeid door de  

         mens en wat deze drijft in zijn bewegingen in het 

         leven. Ze verdiepte zich jarenlang in het Boeddhisme, 

         was leerling van zenmeester Thich Nhat Hanh en 

            volgde de School voor Zijnsoriëntatie van Hans

         Knibbe. Nanette is oprichtster van Innersteps, de 

         School voor Natuurcoaching, waarin ze coaches en

         therapeuten leert te coachen vanuit Zijn. De natuur is

         daarbij haar grootste inspiratiebron. Haar blogs worden

         maandelijks door duizenden volgers gelezen.
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Met ‘Nothing you don’t already know’ heb je een gids in handen om het beste van het 

leven te maken. Het is bedoeld voor iedereen die de reis wil ondernemen om zijn of 

haar potentie volledig te realiseren en een leven vol diepere zingeving te leiden. 

In 2015 begon Alexander met het delen van zijn teksten over het leven op Instagram. 

Dit boek is een selectie van zijn populairste teksten en quotes die ondertussen al 

duizenden mensen heeft geraakt.  

Dit boek vertelt je niet  
 

wat je zou moeten doen, 
 

 het zet je aan het denken
De leringen van Alexander’s gaan over een zinvol leven, je angsten onder ogen zien, 

jezelf in de spiegel durven kijken en een verschil maken. Dit prachtige boek staat vol 

met bijzondere reminders over hoe betekenisvol te leven, zingeving en zelfrealisatie. 

De titel verwijst naar het idee dat wanneer je iets diepzinnigs leert, je eigenlijk niets 

nieuws leert. Het is iets dat je herontdekt, maar altijd al wist. 

         Alexander den Heijer is een internationaal befaamd 

         motivational speaker en spreekt het meest over 

         leiderschap, zingeving en menselijk potentieel. Hij 

         mixt de nieuwste inzichten uit de wetenschap, 

         psychologie en het bedrijfsleven met oude wijsheden

         en spiritualiteit. De lezingen die hij verzorgd zijn 

         vermakelijk, inzichtelijk en vooral inspirerend. Hij 

         spreekt zowel in het Engels als Nederlands.  

Alexander den Heijer
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Arie Verwoert
 

Wat is kracht? Velen denken bij kracht aan het vermogen om ‘je mannetje te

staan.’ Maar je kunt kracht ook op een innerlijke, spirituele, manier zien. Elk mens 

ondervindt invloed van vier grote krachten: de kracht van je lichaam, je geest, je emo-

ties en je ziel.

In het boek ‘Levenskracht’ legt Arie Verwoert uit hoe sterk deze krachten op elkaar 

inwerken en wat je zelf kunt doen om jouw kracht te laten stromen. Als je niet oppast, 

kan een kracht je helemaal lam leggen, maar wanneer je inziet hoe de krachten werken 

en je bij alle aspecten ervan betrokken bent, dan ontstaat er een flow, die je verder 

helpt op je levenspad.

Diepgaand inzicht
 

in de werking en stroming
 

van jouw kracht

         

         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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Eric Schneider
 

Ieder kwartaal komt er een nieuw boekje ter bewustwording uit. De boekjes zijn uit-

werkingen van de lezingen die Eric de afgelopen jaren heeft verzorgd (en nog steeds 

verzorgt). Ze bieden inspirerende teksten over uiteenlopende onderwerpen die altijd in 

het teken staan van bewustwording, liefde en spiritualiteit. Via deze lezingenreeks 

wordt zijn gedachtegoed voor een breed publiek toegankelijk gemaakt.

In het najaar komen er drie nieuwe titels uit in de serie: ‘er is geen falen, alleen erva-

ring’, ‘Kwetsbaarheid en eerlijkheid’ en ‘innerlijke vrede’. 

    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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