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Titel Schrijver Uitgever

Ontmoeting met natuurwezens ................................ Marko Pogaĉnik ............................. Vrij Geestesleven 
De aarde genezen  .................................................. Marko Pogaĉnik  ............................. Vrij Geestesleven
Evangelie van het hart –
 veranderingsprocessen in mens en aarde  ............... Marko Pogaĉnik  ............................. Indigo
Dochter van Gaia – de wedergeboorte van
 het goddelijke vrouwelijke  ................................... Marko Pogaĉnik  ............................. Indigo
Gesprekken met de natuur  ...................................... Michael Roads  ............................... Pandora
Eén met de natuur .................................................. Michael Roads  ............................... Ankh Hermes
De kracht van de eenvoud  ........................................ Michael Roads  ............................... Ankh Hermes
Karlik, ontmoetingen met een natuurwezen  ............... Ursula Burkhard  ............................ Vrij Geestesleven
Elementenwezens  .................................................. Ursula Burkhard  ............................ Perun Boeken
Een zomer met het kleine volkje  ............................... Tanis Helliwell  ............................... Indigo
Werken met elementwezens  .................................... Nicolaas M de Jong  ......................... Rune
De heer der elementen, verkenningen in het
 grensgebied tussen natuur en christendom  ............ Bastiaan Baan  ............................... Christofoor
Al het leven is goddelijk –
 Ecologie vd nieuwe tijd  ....................................... Machaella Small Wright ................... Ankh Hermes
Aarde’s levend lichaam  ............................................ Mellie Uyldert  ............................... Schors
In resonantie met de natuur  .................................... Hans Andeweg  .............................. Kosmos
De magische wereld van Findhorn ............................. Paul Hawken  ................................. Becht
Gaiasofie  ............................................................. Kees Zoeteman  .............................. Ankh Hermes
Over moeder Aarde,
 13 spirituele visies op de natuur ............................. Kees Zoeteman  .............................. Hesperia
De wedergeboorte van de natuur  .............................. Rupert Sheldrake  ........................... Kosmos/Z&K
Gewekt door het licht  ............................................. Ken Carrey .................................... Millennium
De grote veranderingen in de natuur .......................... Sonia Bos  ..................................... De Gouden Kroon
Ontmoetingen met bomen  ...................................... Maja Kooistra  ................................ Kosmos
De kracht van bomen  .............................................. Maja Kooistra  ................................ Servire
Het geheime leven van de bomen ............................... Jeffrey Goelitz ................................ Ankh Hermes
Atlas van Engelen en Feeën en
 2) Atlas van Natuurgeesten ................................... Ron van Valkenberg  ........................ Schors
Anastasia – De zoemende ceder en andere titels  .......... Vladimir Megre  ............................. Schildpad
Het Zwaard van Michaël Schild van Licht .................... Emile Trommel  ............................. Stichting Het
Spiegelingen, Mens en Natuur,
 pad van Aarde educatie  ....................................... Gerwine Würing  ............................ Entos
De Aarde roept… 
 Ontdek de natuur als bron van inzicht en heling ....... Gerwine Wuring ............................ A3boeken
De kracht van water, aarde, lucht en vuur –
 Leven met de natuurelementen  ................................................................................ Aarde Educatief
Dialoog met de natuur –
 een weg naar een nieuw evenwicht  ........................ Irene van Lippe-Biesterveld  ............. Ankh Hermes
Samen, de natuur als familie  .................................... Irene van Lippe-Biesterveld  ............. Fontein
Het veld, de zoektocht naar
 de geheime kracht van het universum .................... Lynn Mc Taggert  ............................ Ankh Hermes
Het intentie experiment  .......................................... Lynn Mc Taggert  ............................ Ankh Hermes



Natuurwezens, de wereld van vuurwezens,
 elfen, nimfen en gnomen   ........................................................................................ Vrij Geestesleven
Het omgaan met de natuurgeesten  ............................ Frits H Julius
Natuurwezens  ...................................................... Guurtje Kieft
Wat de natuurwezens ons te zeggen hebben –
 interview met 17 natuurwezens ............................. Wolfgang Weirauch  ........................ Vrij Geestesleven
Engelen en deva’s spreken  ....................................... Dorothy Mc Lean  ........................... Ankh Hermes
De taal van de plant, wat planten voelen
 en hoe ze met ons communiceren .......................... Dagny en Imre Kerner
Planten waarnemen: elementenwezens ervaren ............ R van Romunde  ............................. Vrij Geestesleven
Ontmoetingen met elfen en andere leden van
 het kleine volkje  ................................................ Janet Bord  .................................... Meulenhoff
De boodschap van water –
 2) Water weet het antwoord ea  ............................. Masaru Emoto  .............................. Ankh Hermes
Waar kunnen we landen? 
 Politieke Oriëntatie in het Nieuwe Klimaat regime. ... Bruno Latour  ................................ Octavo Publicaties
Oog in oog met Gaia, 
 Acht lezingen over het Nieuwe Klimaatregime ......... Bruno Latour ................................. Octavo Publicaties
Het parlement van de dingen 
 Over Gaia en de representatie van niet-mensen  ....... Bruno Latour ................................. Boom

Lees ook over het werk van Arturo Escobar, hier in een door google vertaalde tekst van zijn lezing 
‘Sentipensar con la tierra’

Of beluisterd deze podcast van zangeres Nynke Laverman in gesprek met natuurfilosoof Matthijs Schouten over de 
relatie die we hier in het westen met de natuur hebben.

Enkele opvallende citaten

“Wat er feitelijk plaats vindt, is dat de materie van de Aarde onder de invloed komt van jouw trillingslichaam Die in-
vloed neemt natuurlijk toe naarmate jij dichterbij komt Pas wanneer het middelpunt van jouw geest het mid- delpunt 
van de Aarde aanraakt, zal het leven op deze planeet zich ten volle in de vorm manifesteren”

Uit Gewekt door het licht – Carey – pag 52

“De mens is het medium waardoor voortdurend bovenzinnelijke krachten doordruppelen naar de fysieke wereld 
Hieruit maak ik op dat het leven van de Aarde mogelijk wordt gemaakt door de mate waarin de mens de werking van 
hogere geestelijke wezens doorgeeft Naarmate de mens meer handelt in overeenstemming met de morele wetten 
van de geestelijke wereld, des te meer kunnen de hogere hiërarchieën, door de mensen die ‘van goede wille’ zijn, als 
levend makend gist in de Aarde werken”

Uit Gaiasofie – Zoeteman – pag 139

“Langzamerhand werd me toen duidelijk welke doorslaggevende rol de natuurwezens vervullen bij het instand- hou-
den en bezielen van de oeroude ‘landschapstempels’ Met het begrip ‘landschapstempel’ duid ik het onzicht- bare 
netwerk van energie aan dat een landschap de uitdrukking geeft van zijn goddelijke essentie Ik doel op de geestelij-
ke-psychische dimensie van het landschap, die ik pas heb kunnen begrijpen nadat ik ook het vrouwelijke aspect van 
de schepping in mijn wereldbeeld een plaats heb kunnen geven”

Uit Ontmoeting met natuurwezens – Pogaĉnik – pag 86

“Aarde en mens hangen nauw samen De mens moet het mogelijk maken dat de Aarde als organisme haar ontwik- ke-
ling kan volgen Daarmee schept de mensheid tevens de voorwaarden voor haar eigen ontwikkeling en die van haar 
logenoten: de natuurrijken en de hiërarchieën”



Uit Gaiasofie – Zoeteman – pag 140

“Het is door de stem van de mens zelf dat de Aarde ons toeroept om een eind te maken aan de ziekmakende ver-
wondingen, aan de versnelde aftakeling van een organisme dat nog in de kracht van zijn leven hoort te staan Welke 
woorden moeten gesproken worden om de weg aan te geven die mens en Aarde weer in harmonie brengen? En welke 
daden horen bij deze woorden?”

Uit Gaiasofie – Zoeteman – pag 228

“Daarom wil ik allereerst een waarschuwing uitspreken over de betrokkenheid bij genezing van de aarde In prin- cipe 
zijn de destructieve energieën een uiting van een door mensen verstoorde planeet Als ze hun functie hebben om de 
waarheid aan het licht te brengen, zodat wij leren van de gevolgen van onze daden, is ieder gevecht tegen destructie-
ve machten zinloos en contraproductief Het is veel belangerijker dat wij onze instelling ten opzichte van de aarde, de 
natuur en het landschap veranderen, dan te vechten tegen energieën die ons een spiegel voorhouden”

Uit De aarde genezen – Pogaĉnik – pag 217


