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Inspirations from Ancient Wisdom
Alcyone, Mabel Collins, H.P. Blavatsky

At the Feet of the Master, Light on the Path and The Voice of the

Silence, collected for the first time in a single volume. These
timeless spiritual classics provide today’s seekers with insight and
guidance along the path to spiritual wisdom.

prijs ƒ 42,10

Gifts of the Lotus
A Book of Daily Meditations

Ed. by Virginia Hanson

This miniature edition comprises 366 engaging quotations by
spiritual philosophers.

prijs ƒ 16,50

Alleen leverbaar rechtstreeks aan particulieren:

J. Krishnamurti A Wholly Different Way of Living - J. Krishnamurti in
dialogue with Professor Allan W. Anderson prijs ƒ 20,00

J. Krishnamurti The Revolution from Within
- selections from the decades II: the fifties prijs ƒ 17,50

J. Krishnamurti A Timeless Spring - Krishnamurti at Rajghat prijs ƒ 20,00

Swami Vivekananda Karma-, bhakti-, Jnana- en Raja-Yoga prijs ƒ 39,50
W. van Vledder Upanishaden - het mysterie van het Zelf prijs ƒ 54,00

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar via de erkende boekhandel of
rechtstreeks bij de uitgever, tenzij anders vermeld. Wij zijn maan-
dag tot en met vrijdag van 10.30 tot 17.00 uur geopend.
Fondslijst op aanvraag.
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