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Right Living in Modern Society
by P. Krishna
128 pages, paperback

ISBN: 90 6175 071 7
Price: i 8,85

“To me, the true value of any book lies only in the questions that

it raises, not in the answers that it offers. If the reader finds in this
book even a few questions he wishes to dwell on, I shall feel amply

rewarded. That is the true purpose of this book.”

De auteur zal van 23 t/m 25 mei een seminar in Naarden geven.

Education, Science and Spirituality
by P. Krishna
144 pages, paperback

ISBN: 81 7059 384 0
Price: i 3,18

As an educationist, the author is deeply committed to helping

young people explore the nature of matter, mind and conscious-
ness. In this book he investigates man’s relationship to the world.

His sensitivity and clarity when responding to questions bring new
insight to the reader.

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.

The Inner Life of Krishnamurti
by Aryel Sanat

Price: € 21,80

Aryel Sanat explodes myths at the heart of the controversies
surrounding this beloved and complex man. The admittedly

strange story that unfolds is critical for understanding K’s life and
views.

Een Nederlandse vertaling van dit boek is in voorbereiding!

De auteur zal van 21 t/m 28 juli 2003 in het Internationaal Theoso-

fisch Centrum in Naarden de School of the Wisdom leiden.

e-mail: books@theosofie.nl
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