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Inleiding

Beste lezer,

Wij zijn zeer verheugd u onze eerste levensbeschouwing catalogus te 
kunnen presenteren.  Reeds jarenlang voerde Aspekt binnen het snel 
groeiende fonds veel titels die onder deze noemer konden vallen. 
Het werd tijd om onderwerpen van esoterie, filosofie, religie en van 
andere levensbeschouwelijke aard te bundelen. In nauw overleg 
met ons hele team hebben wij de beste boeken samengebracht in 
deze eerste catalogus. Wij wensen u veel leesplezier en zijn zeer 
benieuwd naar uw reactie.
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2011 . prijs €14.95
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Yvette Rooding

Jos Barenbrug
Ik hield van jou

Me, Myself en m’n Ego

Dit boek is zonder enige terughoudendheid een ode aan de liefde en 
tevens een getuigenis van de keerzijde van dit menselijke fenomeen 
dat de wereldliteratuur al sinds jaar en dag in haar greep heeft. De 
liefde tilt ons naar een hoger plan, maar kent ook haar schaduwzijde. 
De hoofdpersoon van deze autobiografische roman wordt van de ene 
op de andere dag overrompeld door de liefde. Onaangekondigd 
verschijnt de nieuwe vrouw in zijn leven, maar even onaangekondigd 
zal zij ook weer verdwijnen. Zij laat een verpletterende leegte 
achter en de levensgrote vraag naar het waarom. Met ongekende 
openhartigheid beschrijft de auteur wat hem in die jaren overkomen is 
en hoe hij tot op de dag van vandaag worstelt met de liefde die hem 
eerst bedwelmde en intens gelukkig maakte, en vervolgens in het niets 
leek op te lossen. Nog niet eerder schreef een man zo openhartig over 
zijn diepste emoties en zijn leven met ‘amor’. Dit relaas zal de lezer, 
zowel mannen als vrouwen, een lange tijd bezighouden.

‘De meest openhartige ode aan 
de liefde, ooit door een man gebracht’

isbn 9789461531032 . nur 740
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 188 pagina’s . december 
2011 . prijs €17.95

‘Ik vond mijzelf niet meer leuk’….
Met deze tekst begint dit boek waarin de schrijfster met de billen 
bloot gaat. Haar Ego wordt door haarzelf volkomen ontrafeld en in al 
zijn naakte kwetsbaarheid getoond. Al haar slechte kanten, aspecten 
die wij mensen van onszelf liever niet willen zien, worden middenin 
het licht gezet. En dan blijkt dat jaloezie, achterdocht, macht en status 
nodig zijn om te overleven! 

Door haar Ego zo intensief onder de loep te nemen, heeft zij haar 
Hart leren kennen en daarmee onverwacht de sleutel naar het grote 
geluk gevonden. Met liefde en vooral ook humor kijkt zij naar zichzelf 
en vanuit haar motto ‘wat je geeft krijg je terug’ geeft zij de sleutel 
aan de lezer door.

‘Hoe ik weer met liefde naar 
mijzelf en de wereld kon kijken’
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Niels Bagchus

De kunst van de sterren

isbn 9789461530592 . nur 730
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 220 pagina’s . september 
2011 . prijs €18.95

De lichtspiralen van de sterren vormden een enorme inspiratiebron voor 
veel kunstenaars, zoals Vincent van Gogh en Wassily Kandinsky. Deze 
kunstenaars gaven in hun meesterwerken de aanzet tot de ontwikkeling 
van een vernieuwende kunststroming; de heilige geometrie. Die kwam 
vanuit Atlantis en Lemurië in Egypte terecht, in het symbool van de 
levensbloem. Vervolgens werd die symbooltaal beschreven door Plato, 
Pythagoras en Leonardo da Vinci. 
  De heilige geometrie vormt de blauwdruk van alles in het universum, 
van het DNA in onze cellen tot de sterren aan de hemel. De taal van 
het licht komt in de natuur niet alleen tot uitdrukking in de structuur 
van bevroren water en kristallen, maar het staat ook aan de basis van 
de graancirkels. Doordat deze vorm van communicatie geen woorden 
maar beelden gebruikt, kan het iedereen wereldwijd bereiken. De 
holografische beelden werken diep door in het onderbewustzijn, om 
onze afgescheidenheid om te vormen in een eenheid. Met de heilige 
geometrie worden we door de sterren geïnspireerd om heel te worden 
in onszelf, en de plek in te nemen van ons nieuwe thuis; de aarde.

Niels Bagchus is spiritueel kunstenaar en auteur van het boek De koning 
van de kwetsbare kracht. www.nielsbagchus.nl

isbn 9789461531056 . nur 721
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 222 pagina’s . november 
2011 . prijs €18.95
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Gerben Hellinga
De Thebaanse Kalender

De lezer krijgt met de eeuwigdurende Thebaanse Kalender een 
vergeten sleutel uit de Oudheid in handen, die toegang geeft tot een 
andere werkelijkheid. In deze ‘kosmische’ kalender worden mensen en 
gebeurtenissen beschreven als archetypes.  
Het oorspronkelijke, geïllustreerde boek uit 1488 was eeuwenlang een 
bestseller in heel Europa. Tijdens de Inquisitie en de heksenverbranding 
werd het met rust gelaten. De auteur neemt de lezer eerst mee op een 
aantal ‘wandelingen’, om te wennen aan het feit dat alles voorbestemd 
(b)lijkt te zijn. Wie vervolgens het eigen bestaan, of dat van anderen, 
of de wereld gaat bestuderen zal toch voor verrassingen komen te 
staan. De uitkomst kan hard zijn maar is altijd verhelderend, soms 
verbijsterend, maar ook prachtig, of teder. Met De Thebaanse Kalender 
zien we het leven onvermijdelijk op een nieuwe manier.

Gerben Hellinga (1937) begon als schrijver van thrillers en werd 
vervolgens ook succesvol als toneelschrijver. 

‘Oude geheime wijsheid voor dagelijks gebruik’
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isbn 9789461531049 . nur 720
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 278 pagina’s . december 
2011 . prijs €19.95
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Aat van Gilst

Aat van Gilst
De gemanipuleerde Maria

Mei

Maria heeft een enorm stempel op onze cultuur gedrukt. Haar 
heerlijkheid is door de beroemdste beeldhouwers, dichters en 
componisten tot uitdrukking gebracht. In geen enkele katholieke kerk 
ontbreekt haar gestalte. Aat van Gilst laat in dit indrukwekkende boek 
zien hoe de Mariaverering zich ontwikkelde door de dogma’s: de 
drieëenheid, de moeder van God, de eeuwigdurende maagdelijkheid, 
de onbevlekte ontvangenis, de tenhemelopneming, en Maria als mede-
verlosseres en middelares. Volgens Aat van Gilst komt onze fascinatie 
voor Maria voort uit ons diepste onderbewuste: Maria is de emanatie 
van de moedergodin en behoort zo tot ons oudste erfgoed.

Aat van Gilst schreef onder meer Wijze vrouwen en Godinnen voor 
uitgeverij Aspekt

‘Onze onontbeerlijke moedergodin’

isbn 9789461530998 . nur 720
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 234 pagina’s . oktober 2011 
prijs €19.95

De maand Mei heeft de mens altijd gefascineerd. Niet voor 
niets behoort het gedicht Mei (1889) van Herman Gorter tot 
onze bekendste poezie: ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’. 
Vanouds stonden de meifeesten en gebruiken in het teken van de 
vruchtbaarheid. Het waren feesten van boeren, veehouders en herders 
en gingen gepaard met mysterieuze rituelen. Tot de dag van vandaag 
zijn sommige elementen van dit volksgeloof en volksgebruik blijven 
bestaan. Andere zijn in vergetelheid geraakt. Aat van Gilst volgt 
het spoor terug van dit belangrijke erfgoed. Hij laat zien dat het 
ontwaken van de zomer ons immer fascineerde.

Aat van Gilst publiceerde diverse boeken bij uitgeverij Aspekt, o.a. 
een biografie over Karel de Grote.

‘Mei, de scheppende maand’
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het geheim van
Theo Arosius
Het geheim van Nostradamus

isbn 9789059117433 . nur 730
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
294 pagina’s . oktober 2011 
prijs €18.95

Over 500 jaar zal men meer rekening met hem houden,
hij die het sieraad was van zijn tijd.
Plotseling zal hij een groot licht doen schijnen,
dat hen deze eeuw zeer tevreden doet zijn.

Met deze woorden in kwatrijn 3.94 van zijn Centuriën voorspelde 
de ziener Nostradamus dat zijn werk pas in onze eeuw zou worden 
begrepen en een groot licht zou laten schijnen. Op de weg naar die 
onthulling heeft historicus Theo Arosius nu een onmisbare stap gezet. 
Hij is er als eerste op overtuigende wijze in geslaagd de geheime 
code van Nostradamus te breken en de reeksen van zijn voorspellingen 
in hun oorspronkelijke volgorde te reconstrueren. Daarmee toont 
hij aan dat de ziener de geschiedenis van de afgelopen eeuwen 
nauwkeurig heeft voorspeld, een constatering die voldoende 
vertrouwen geeft om de lijnen ook naar de nabije toekomst door te 
trekken. Dan blijkt zijn belangrijkste boodschap de komst van zowel 
een nieuwe wereldregering alsook van een nieuwe Messias te zijn.

‘De geheimen van onze toekomst’

isbn 9789461531001 . nur 730
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 274 pagina’s . oktober 2011 
prijs €24.95
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Jan van Friesland

Jan van Friesland
Einsteins god dobbelt niet

Is er sprake van toeval in ons leven of ligt alles van te voren vast? 
Maken wij eigen keuzen of is onze toekomst al bepaald? 
Theoretisch fysicus Dr. Wim Rietdijk concludeert na jaren van 
onderzoek en internationale wetenschappelijke publicaties dat er niet 
zomaar wordt gedobbeld met de wereld en met ons. 

Journalist en documentairemaker Jan van Friesland ondervraagt 
de wetenschapper over de gevolgen van dit inzicht waar 
Albert Einstein al over repte. 

‘Op zoek naar nieuwe dimensies’
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Cois Geysen
De Oude Wijsheid

isbn 9789461531018 . nur 730
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 248 pagina’s . november 
2011 . prijs €24.95

Dit boek laat je kennis maken met de oude wijsheid van onze verre 
voorouders. Het neemt je via geschiedenis, legenden, folklore, esoterie 
en wetenschap mee op een ontdekkingstocht door Nederland, 
Vlaanderen en Wallonië. Ga mee op reis naar oude mystieke plaatsen 
waar we kennis maken met de aardse energievelden en de vreemde 
heidense en vroegchristelijke praktijken die er plaatsvonden.

‘De mystieke kracht van oude heilige plaatsen’

isbn 9789461531025 
nur 300/341.13.5 x 21.5 cm 
Paperback . ca 328 pagina’s 
oktober 2011 . prijs €19.95
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Karel Wellinghoff
De burcht van de vrede

Lang geleden leefde in het diepste zuiden van Frankrijk een volk dat 
genoeg had van de gevestigde religie en dat zich massaal wendde tot 
een groep geïnspireerde mensen die een oorspronkelijk christendom 
beleden. Deze groep en iedereen die met hen te maken had werd 
gedurende een periode van 150 jaren genadeloos vervolgd door de 
roomse kerk, want deze zag haar leerstellingen ondermijnd door het 
pure christendom waarvan zij ooit was afgeweken. De Franse koning 
werkte samen met de kerk in deze vernietigingsslag, want hij wilde 
het land veroveren en bij zijn rijk voegen. De naam van dit land was 
Occitanië, en de vervolgden werden door het volk ‘bonshommes’ (goede 
mensen) genoemd. Montségur was hun burcht, een ‘onneembaar’ slot 
op een steile rots. In deze roman trekken twee hedendaagse mensen 
door het gebied waar zij leefden. Zij raken bevangen door het 
gedachtegoed en de leefsfeer van deze middeleeuwse mensen. Heden 
en verleden versmelten; de pelgrims van toen zijn de pelgrims van nu.

Karel Wellinghoff (1939) is schilder, boetseerder en schrijver.
Eerder verscheen van hem bij Aspekt:
-Onthaasten per brommobiel
-De Goede mensen en de honden van God
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