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Reïncarnatie in kaart gebracht
Door John Algeo
158 blz., paperback

ISBN 90 6175 063 6 Prijs € 10,50

In deze logisch opgebouwde verkenning van het idee dat mensen
vele levens hebben bespreekt John Algeo enkele van de meest

gestelde vragen.
De auteur zal een studieweek over dit onderwerp leiden van 6 t/m

13 juli op het Theosofisch Centrum in Naarden. Titel van de
studieweek “Reincarnation: The Untrue Fact”.

Blavatsky’s Secret Books - Twenty Years’ Research*
By David Reigle and Nancy Reigle
185 pp., cloth, 1999

ISBN 0 913510 76 9 Price € 14,50

The “Book of Dzyan” is what H.P. Blavatsky calls the secret source
of the stanzas forming the basis for her published book The Secret

Doctrine; and the “Book of the Golden Precepts” is what she calls
the secret source of her published book The Voice of the Silence.

The research of the Reigles has focused on these two books.

Secret Doctrine Questions & Answers*
By Geoffrey Barborka

200 pp., cloth, 2003
ISBN 0 913510 77 7 Price € 16,20

The text was compiled from the bi-monthly periodical The Cana-

dian Theosophist, from September/October 1964 through Novem-
ber/December 1980. There are 275 questions and answers, and

they are reproduced in the same order in which they originally
appeared. The 11 page index may aid in grouping subjects.
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