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Autobiografie van een yogi
Paramahansa Yogananda

In deze spirituele klassieker vertelt Paramahansa Yogananda zijn inspirerende
levensverhaal, waaronder zijn ontmoetingen met vele heiligen en wijzen, zijn
10-jarige opleiding door een verlichte meester, en de meer dan dertig jaar die
hij in Amerika doorbracht om de leer van Kriyayoga te verspreiden. Het is een
diepzinnige introductie in de wetenschap en filosofie van Kriyayoga en openbaart
de onderliggende eenheid van de grote religies van Oost en West. Het boek wijst
de weg naar een diepere realisatie van onze aangeboren goddelijkheid en naar een
directe ervaring van God.
Verkrijgbaar via Self-Realization Fellowship en lokale boekwinkels.
Gebonden, 496 pagina’s, 37 foto’s, No. 1019 US $30.00
ISBN: 978-90-202-4061-0

De wet van het success

Hoe je de kracht van de geest kunt gebruiken om gezondheid,
voorspoed en geluk in je leven te brengen
Paramahansa Yogananda
Dit boek van Paramahansa Yogananda zal je leven veranderen. Het roept ons op de
kracht van de geest te gebruiken om gezondheid, voorspoed en geluk in ons leven
te brengen. Vol lakonieke aardse wijsheid verkent De wet van het succes de spirituele
bronnen van creativiteit, positief denken en wilskracht. Daarnaast toont het hoe
zelf-analyse en meditatie belangrijke factoren zijn voor succes. Het laat zien hoe ieder
van ons op een natuurlijke manier geluk en harmonie kan aantrekken.
Paperback, 52 pagina’s, US $7.95
ISBN: 978-0-87612-632-5

Intuïtie:

leiding vanuit de ziel bij beslissingen in het leven
Sri Daya Mata
Of we nu keuzes moeten maken op het gebied van vriendschap, loopbaan of spiritueel leven, of met een schijnbaar onoplosbaar probleem worden geconfronteerd,
intuïtie is een van de meest effectieve manieren om zo’n uitdaging aan te gaan.
In Intuïtie: leiding vanuit de ziel bij beslissingen in het leven biedt Sri Daya Mata ons
de onschatbare wijsheid die ze van Paramahansa Yogananda ontving over dit heel
belangrijke facet van het spirituele leven.
Paperback, 64 pagina’s, US $7.95
ISBN: 978-0-87612-633-2

Self-Realization Fellowship Lessen

(uitsluitend verkrijgbaar via Self-Realization Fellowship)
De Self-Realization Fellowship lessen hebben een unieke
plaats binnen de gepubliceerde geschriften van Paramahansa Yogananda. Ze geven stap-voor-stap instructies in
de yoga meditatietechnieken die hij heeft onderricht,
inclusief de heilige techniek van Kriyayoga, en richtlijnen voor alle aspecten van een spirituele levenswijze.
De lessen werden onder zijn regie samengesteld uit zijn
geschriften en uit de talrijke voordrachten en lezingen die
hij had gegeven. Ze zijn bedoeld om in alle rust en in eigen
tempo thuis bestudeerd te worden.
De Self-Realization Fellowship lessen zijn momenteel als complete cursus verkrijgbaar in het Engels en het Spaans, en in een verkorte versie in het Duits. Ook zijn
er samenvattingen verkrijgbaar in het Frans, Italiaans, Japans en Portugees. Deze
geven volledige instructie in de yogatechnieken van energetische vernieuwing,
concentratie en meditatie.
Om de Self-Realization lessen in de taal van uw keuze te bestellen kunt u onze
website bezoeken: www.yogananda-srf.org/lessons of contact opnemen met ons
Internationaal Hoofdkwartier.
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