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The Peopling of the Earth
A searching light into the murky darkness of man’s
aeonic struggle to understand himself
Geoffrey A. Barborka

Dit is een vervolg op Het Goddelijk Plan, en probeert verdere
uitleg te geven bij H.P. Blavatsky’s werk De Geheime Leer deel II,
anthropogenesis.

gebonden, prijs ƒ 32,50

Heart, Self & Soul
The sufi Psychology of Growth, Balance and
Harmony
Robert Frager

Dit is het eerste boek van een westerse psycholoog waarin de
rijke spirituele traditie van het Sufisme wordt onderzocht als een
pad voor persoonlijke groei.

prijs ƒ 43,25

Het heelheid-principe
De dynamiek van heelheid in wetenschap, religie
en samenleving
Anna Lemkow

Anna Lemkow bespreekt wetenschap, religie en mystiek, en
schetst de omtrekken van een politieke visie die aangepast is aan
de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West,
Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven.

prijs ƒ 39,00

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar via de erkende boekhandel of
rechtstreeks bij de uitgever. Wij zijn maandag tot en met vrijdag
van 10.30 tot 17.00 uur geopend.
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