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Prijs in Prijs in

Euro’s: Guldens:
Spierenburg avadhuta gita van dattatreya - een boek over

raja yoga* (g) 9,76 24,50
Spierenburg de pelgrimstocht van de ziel - oud-syrische

vertellingen* (g) 7,94 17,50
Spierenburg over 25 incarnaties van de dalai lama* (g) 17,92 39,50

Spierenburg de philonische geheime leer - de kabbala van
philo van alexandrië* (g) 13,50 29,75

Compiled and annotated by H.J. Spierenburg:
Spierenburg the inner group teachings of h.p. blavatsky* (p) 21,33 47,00

Spierenburg the new testament commentaries of h.p. Blavatsky* 20,19 44,50
Spierenburg the buddhism of h.p. blavatsky* (p) 22,80 50,25

Spierenburg the vedanta commentaries of h.p. blavatsky* (p) 19,97 44,00
Spierenburg h.p. blavatsky on the gnostics* (p) 21,33 47,00

Spierenburg the veda commentaries of h.p. Blavatsky* 19,85 43,75
Spierenburg astrology of a living universe - blavatsky on astrology* 14,97 33,00

Spierenburg t. subba row - collected writings vol. i* (p) 24,96 55,00
Spierenburg t. subba row - collected writings vol. ii* (p)

(deze uitgave wordt spoedig verwacht) 24,96 55,00

Blavatsky collected writings, compiled by boris de zirkoff
14 vols., price per vol. (Wg) 35,39 78,00

Blavatsky collected writings volume xv - index (Wg) 35,39 78,00

Fortune de mystieke kabbala - sleutel tot de kennis
der wetten van geest ziel en lichaam* (p) 18,24 40,20

Hoskins reflections on time, duration and immortality (p) 4,54 10,00
Poncé kabbalah - an introduction and illumination

for the world today (p) 19,06 42,00
Shafir the zen of listening - mindful communication

in the age of distraction (g) 32,90 72,50

* Levering alleen aan particulieren

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.
Prijswijzigingen voorbehouden. Fondslijst op aanvraag.

e-mail: books@theosofie.nl
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