
Levensbeschouwing

Uitgeverij Aspekt
Voorjaar 2012



2 

Inleiding

Beste lezer,

Wij zijn zeer verheugd u onze tweede catalogus Levensbeschouwing 
te kunnen presenteren. Reeds jarenlang voerde Aspekt binnen het 
snel groeiende fonds veel titels die onder deze noemer vielen. 
Het werd tijd om onderwerpen als esoterie, filosofie, religie en 
andere levensbeschouwelijke thema’s te bundelen. In nauw overleg 
met ons hele team hebben wij de beste boeken samengebracht in 
deze tweede catalogus. Wij wensen u veel leesplezier en zijn zeer 
benieuwd naar uw reactie.

Perry Pierik 
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ASPEKT

De weg 
naar je  
ware Zelf
Het pad van de gnosis

Sander Videler

Monique Steenvoorden

Sander Videler
De weg naar je ware Zelf

Het onzichtbare zien! 

Het doel van het leven is te worden wie we zijn. Gnosis leert dat ons ware 
Zelf goddelijk is. Of we dit Zelf nu Christus of Atman noemen ~ haar 
functie blijft gelijk: ze wil door ons tot expressie gebracht worden, zodat 
de mens zichzelf weer als één met God kan ervaren. Maar voordat we ons 
Zelf tot uitdrukking kunnen brengen, moeten we haar eerst bewust maken. 
Dit boek beschrijft de weg hier naartoe, ‘de ‘goudgele weg’, afgeleid van 
het pad van de gnosis. Deze verbindt twee ogenschijnlijk tegengestelde 
paden: psychologie en religie. 

Via psychologie leren we ons Zelf kennen door de ontwikkeling van ons 
ego. Bewustzijn van onze maskers en schaduw maakt het zicht op onze 
essentie vrij. Nadat we het ego tot spiegelbeeld van ons Zelf hebben 
gemaakt en we onze essentie herkennen, kunnen we het ego afleggen. Via 
religie gaan we aan ons ego voorbij om zo bij het universele Zelf te komen. 
Beide paden ~ psychologie & religie ~ ontmoeten elkaar in de goudgele 
weg die, naar het hermetisch gezegde ‘zo boven, zo beneden’, God en 
de mens met elkaar verbindt. Vandaar dat zij ook de ‘via paradox’ wordt 
genoemd. De weg naar ons hart is een weg vol schijnbare tegenstellingen, 
daar de liefde of eenheid in ons hart in de wereld van scheiding en 
tegenstellingen vaak als paradoxaal wordt ervaren. 

isbn 9789461531575. nur 740
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 258 pagina’s . maart 2012
prijs €18.95

‘U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te 
behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel 
erbij te betrekken.’ Plato

In Het onzichtbare zien! beschrijft Monique Steenvoorden haar zoektocht 
naar genezing van een schijnbaar onverklaarbare ziekte. Zij leed al 
jaren aan o.a. vermoeidheidsklachten waar niemand raad mee wist. 
Na jaren vond Monique het antwoord: ze had last van energieën van 
buitenaf. Medici kijken bij vermoeidheidsklachten hoofdzakelijk naar 
interne oorzaken van het energieprobleem. Er wordt weinig tot geen 
aandacht besteed aan wat er zich extern afspeelt.

Monique Steenvoorden adviseert dan ook bij onverklaarbare ziekten 
juist het onzichtbare stuk te gaan onderzoeken. Ook geeft zij aandacht 
aan de invloed van energie van de levenden op ons functioneren. 

Monique Steenvoorden - van Millingen, in1963 geboren te Amsterdam, 
studeerde af aan de Hogeschool van Amsterdam in commerciële economie. 
Later ging zij zich door persoonlijke ervaringen verdiepen in de mens. Dit 
heeft geleid tot het oprichten van haar bedrijf Koru Life Coaching.
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Willem J. Ouweneel

De Negende Koning

isbn 9789461531544. nur 700
15.5 x 23.5 cm . Paperback 
ca 498 pagina’s . maart 2012 
prijs €27.95

Dr. Willem Ouweneel is een van de belangrijkste auteurs in Nederland 
op het gebied van de metahistorie. In De Negende Koning toont hij op 
fascinerende wijze aan hoe de Bijbelse geschiedenis zich spiegelt aan 
de historische werkelijkheid. Centraal staat hierbij het boek van ‘Daniel’, 
waarin staat hoe het Joodse volk keer op keer geconfronteerd wordt 
met de wereldlijke machten maar dat uiteindelijk niets de goddelijke 
openbaring in de weg zal staan.

Professor Ouweneel heeft met dit boek een grandioze prestatie geleverd 
- De Oogst

Prof. Willem Ouweneel is gepromoveerd in de biologie, filosofie en 
theologie en auteur van meer dan honderd boeken.

isbn 9789461531759 . nur 740
15.5 x 23.5 cm . Paperback 
ca 448 pagina’s . april 2012 . 
prijs €24.95

Jaas van der Meer
De kosmische aard van onze werkelijkheid
Onze wereld is op het eerste gezicht even fascinerend als onbegrijpelijk. 
Toch bestaan er wonderlijke structuren waaruit de mens kan putten. Jaas 
van der Meer reikt het fundament aan van waaruit hoofdlijnen, oorzaken 
en symptomen van onze wereld eenvoudiger onderscheiden kunnen 
worden. Deze bundeling van bijzondere kennis zal de lezer helpen bij de 
ontwikkeling van een onafhankelijker eigen waarheid en visie om juiste 
keuzes te maken. Maar dit boek reikt ook de hand daar waar het gaat 
om de snelle veranderingen en onzekerheden in de wereld.

Jaas van der Meer startte twaalf jaar terug met zijn onderzoek, tijdens 
zijn studie aan de Technische Universiteit te Delft. De antwoorden uit 
de gangbare wetenschap alleen waren niet bevredigend. Vooral de 
inzichten uit de kosmologie en de kwantumfysica brachten een totaal 
nieuw wereldbeeld naar voren. De auteur heeft ontdekt dat er een 
patroon zit in de versluiering van de waarheid, de reden waarom het 
menselijke bewustzijn opzettelijk onderdrukt wordt. De reacties van 
mensen op deze theorie hebben de auteur aangezet tot het schrijven 
van dit boek. Als dyslecticus was het schrijven een enorme uitdaging 
want door het associatieve vermogen wat algemeen gepaard gaat met 
dyslexie, was dit de kracht om holistisch en verbindend te werken.

Met een voorwoord van Marcel Messing
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isbn 9789461531568 . nur 720
15.5 x 23.5 cm . Paperback 
ca 298 pagina’s . april 2012 
prijs €22.95

Trevor Ravenscroft

Jaap Rameijer
Maria Magdalena in Frankrijk

De lans van het lot

Wie was Maria Magdalena? Wat was haar relatie met Jezus? Wat is er 
gebeurd tijdens en na de kruisiging? Hebben Jezus en Maria Magdalena 
kinderen gekregen? Is zij naar Frankrijk gevlucht? Op deze en nog veel 
meer vragen heeft Jaap Rameijer één en soms meerdere antwoorden 
gegeven. 
Hij heeft zich verdiept in haar bijzondere relatie met de Katharen en 
Tempeliers. En met de vraag wie of wat nu precies de Heilige Graal is. 
En of Maria Magdalena een reïncarnatie is van de Moedergodin of van 
de vele Zwarte Madonna’s. Tijdens zijn jarenlange onderzoek heeft hij 
een aantal belangrijke bevindingen gedaan. 

Dit boek bevat meer dan 400 prachtige foto’s. Inclusief afbeeldingen 
waar Jezus en Maria Magdalena hevig verliefd tegen elkaar aan 
leunen. Er zijn hoofdstukken gewijd aan het heilige vrouwelijke en aan 
het belang van Frankrijk als tweede Heilige Land. Ook beschrijft het 
boek een pelgrimstocht langs de belangrijkste plaatsen waar Maria 
Magdalena nog “aanwezig” is en vereerd wordt. En het besluit met een 
boodschap, een advies aan de Christelijke Kerken. 

isbn 9789461531551 . nur 720
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 312 pagina’s . april 2012 
prijs €19.95

De speer welke de zijde van Christus doorboorde wordt al eeuwenlang 
omgeven door een diepe mystiek. Was het waar dat wereldleiders die 
de speer in het bezit hadden inderdaad over wonderlijke krachten 
beschikten? Zeker is dat de wereldleiders er geloof aan hechtten. Of 
het nu ging om Friedrich Barbarossa of Adolf Hitler, allen geloofden 
in de mystieke kracht van het wapen dat gedrenkt was in het bloed 
van de Messias. Trevor Ravenscroft is een onbekommerd ingewijde in 
de occulte wereld die schuil gaat achter dit historische fenomeen. Dit 
boek werd internationaal geprezen om zijn unieke visie op belangrijke 
sleutelmomenten uit de geschiedenis.
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Bert van Nieuwenhuizen
De zilveren stroom

isbn 9789461531599 . nur 740
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
248 pagina’s . maart 2012 
prijs €18.95

In 2004 publiceerde Bert van Nieuwenhuizen – ‘babyboomer’ die 
jarenlang als redacteur Opinie van het Utrechts Nieuwsblad het oude-
renbeleid beschouwde en inmiddels zelf ‘Drees-trekker’ is - zijn eer-
ste boek met een positieve kijk op het ouder worden. Voor u ligt de 
nieuwste versie waarin de schrijver met vreugde constateert dat veel 
zaken die hij toen aankaartte inmiddels veel aandacht krijgen. Maar 
hij houdt vast aan zijn credo. Weg met de term ‘vergrijzing’ of ‘grijze 
golf’ en leve de ‘zilveren stroom’, een term waar Annie M. G. Schmidt 
al voor pleitte en die veel beter uitdrukt wat de senioren voor onze 
samenleving betekenen. 

De ‘vergrijzing’ is geen onafwendbare natuurramp waaraan we 
failliet dreigen te gaan, zoals politici ons willen laten geloven. Het 
feit dat mensen zoveel ouder worden is de vrucht van ruim een halve 
eeuw goed sociaal beleid en een sterk verbeterde gezondheidszorg. 
Nooit eerder waren welvaart en welzijn voor zoveel ouderen in onze 
samenleving zo groot. Weg met het beeld van de zielige, lastige en 
dure oudere. Leve de mondige en voor economie en maatschappelijk 
leven steeds belangrijker wordende senior. 

isbn 9789461531988 . nur 740
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 254 pagina’s . april 2012 
prijs €18.95

ASPEKT

G o e d 
v o l k

Ben Borghart

Ben Borghart 
Goed volk

Het leven verloopt van de jeugd tot de ouderdom als de cyclus van de 
seizoenen. Vroeg in de lente komen we ter wereld, zijn er een poos, en 
gaan ten slotte onder (of naar boven?) in de winter van het bestaan. 
Passanten. In de herfst komen er temidden van grauwe, vlakke figuren 
soms memorabele mensen in je herinnering. Bel-esprits. Zij die blijdschap, 
verstand of wijsheid uitstralen als vonken in de schaduwen op onze weg. 
Moge hun lichtje niet uitdoven. Dat wat ze anderen leerden, bewust of 
onbewust, is het waard om kennis van te nemen en om doorgegeven te 
worden aan hen die kalm en tevreden willen zijn. 

De bundel Goed volk, beschouwelijk proza, bevat leerzame en vaak 
ook komische ervaringen met een twaalftal bijzondere mensen.

Eén ding heeft dit twaalftal gemeen: veerkracht. 
Een weldadige invloed op de toehoorder of de lezer.

Ben Borghart - Amsterdam 1940, autodidakt - publiceerde eerder
bij uitgeverij Aspekt de romans Op de keien (2008), en Iguana (2009) 
een mystieke speurtocht naar een Belgische onderzoekster die ver-
dween in de regenwouden van Amazonië.
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J. Bergier / L. Pauwels
De dageraad der magiërs

isbn 9789461531605 . nur 720
13.5 x 21.5 cm . Paperback 
ca 298 pagina’s . maart 2012 
prijs €19.95

Er zijn maar weinig boeken in het esoterische veld verschenen met zo’n 
grote invloed als De dageraad der magiërs. Toen het voor het eerst op 
de markt verscheen was het boek een instant succes. Niet alleen legde 
het de diepere lagen van de gnostische werkelijkheid bloot en gaf het 
een unieke inkijk in de mystiek, de auteurs schuwden ook de relatie met 
de gangbare geschiedschrijving en religie niet. Al langere tijd was het 
boek niet meer verkrijgbaar. Aan dat gemis komt nu een einde, nu de 
wereld meer dan ooit open staat voor alternatieve visies.

isbn 9789461531612 
nur 300/341.13.5 x 21.5 cm 
Paperback . ca 342 pagina’s 
april 2012 . prijs €18.95

Arwout van Loon
De Pythagoras Profetie

Het is december 2004. Leon is één van de laatste studenten 
Geodesie aan de TU Delft. Hij wordt door Chris, een oude vriend uit 
de middelbareschooltijd, gevraagd om zijn zus te helpen met een 
wiskundeprobleem waar zij niet helemaal uitkomt. Ondanks dat Leon 
vlak voor een tentamen zit, kan hij het verzoek van zijn beste vriend niet 
weigeren. Als hij een paar dagen later bij Chris op bezoek gaat, laat 
deze hem een boekje van Pythagoras zien. Niet lang daarna verdwijnt het 
boekje.  Wie zou het gestolen kunnen hebben? En waarom? Gaandeweg 
ontdekken ze het geheim achter de ‘gulden snede’ en ons bestaan.

Arwout van Loon (1956) heeft ruim 18 jaar gewerkt als geodetisch 
ingenieur. In De Pythagoras Profetie combineert hij zijn interesse voor de 
wiskunde met een meer filosofische kijk op het leven. In een vlot lopend 
boeiend verhaal leidt hij de lezer naar een belangrijk nog niet eerder 
aangetoond feit in ons bestaan. 

Voor de geïnteresseerden is de wiskundige achtergrond in de bijlage 
verder uitgewerkt.
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