
 

Persbericht 
  

  

 ‘Ik en mijn aarde’: Een nieuw boek van Paulus Rijntjes 
Wat doen we met onze geliefde aarde? Het milieu lijdt onder ons handelen en het klimaat verandert 
zichtbaar. Waardoor lieten we deze situatie ontstaan? Nieuwe inzichten in onszelf en in onze relatie 
met de aarde leiden tot een andere basis van leven.  
  

 
    
Als mensheid hebben we de aarde verkend en ons eigen gemaakt. We kunnen haar ontginnen en 
voor vele doeleinden aanwenden. Tegelijkertijd lopen we tegen de grenzen op van wat ze aan kan. 
Het klimaat verandert snel en de natuur raakt ontwricht, met grote gevolgen voor steeds meer 
mensen. We beginnen de laatste jaren te erkennen wat er gaande is. Maar begrijpen we onze eigen 
drijfveren die tot deze ernstige situatie leiden?  

Al in de jaren zeventig was ik betrokken bij de milieubeweging. Sindsdien groeide het inzicht in mij 
in wat er in de relatie tussen de mensheid en de aarde plaats vindt. Wanneer we ons bewust worden 
van onze drijfveren kan er een andere omgang met de aarde en het leefklimaat ontstaan. Zo wordt 
een verdiept ervaren mogelijk van wat het betekent om mens te zijn op deze prachtige planeet.   

 
'Ik en mijn aarde', 134 pagina's 
ISBN: 9789402137910 
Uitgeverij: Brave New Books.  
Het boek is te koop bij webwinkels en in de boekhandel. 
Prijs: €19,50  
 
Over Paulus Rijntjes  

Het milieu heeft mij vanaf mijn vroege jeugd bezig gehouden. Als tiener was ik in de jaren zeventig 
betrokken bij actiegroepen op dit terrein. Ik herinner mij nog levendig de onmacht dat bijna 
niemand wilde nadenken over wat we met de aarde doen. De laatste jaren is steeds meer publiciteit 
over dit thema. Maar daarin mis ik vaak het inzicht in waarom we onze aarde zo belasten en 
uitputten.  
De zoektocht naar de essentie van het bestaan heeft altijd centraal gestaan in mijn leven. Er 
groeide een praktijk in spirituele begeleiding en genezing. De zich ontwikkelende inzichten werden 
gedeeld in cursussen, bezinningsweken en boeken. De eerste boeken verschenen bij uitgeverij 
Ankh-Hermes. In de loop der jaren groeide de behoefte aan een eigen locatie om met mensen een 
periode in bezinning te zijn. Die kwam onverwacht in Zuid-Frankrijk in 1997. Begin 2010 ben ik 
samen met mijn vrouw Nicolette erheen verhuisd. Op deze plek werken we tevens aan nieuwe 
publicaties.  

Email: p.rijntjes@gmail.com 
Website: http://www.hesychia.net/boeken  


