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Joogi autobiograafia
Paramahansa Yogananda
Olles nimetatud üheks saja parima 20. sajandi vaimse raamatu seas, viib Paramahansa Yogananda tähelepanuväärne elulugu teid unustamatule uurimisretkele pühakute ja joogide, teaduse ja imede, surma ja ülestõusmise maailma. Hingepaitava
tarkuse ja vastupandamatu arukusega valgustab ta universumi ja elu sügavamaid
saladusi – avades meie südame ja mõistuse igas inimolevuses peituvale rõõmule,
ilule ja piiritule vaimsele potentsiaalile. Selle raamatu autori asutatud Self-Realization Fellowshipi organisatsiooni kaudu saadav ainuke täielik väljaanne sisaldab
kõiki tema soove lõpliku teksti kohta, kaasa arvatud ulatuslikku, 1946. aasta
väljaande järel autori poolt juurde lisatud materjali.
524 lk, 90 fotot, No. 1071 US $22.00
ISBN 978-0-87612-248-8

Edu seadus
Paramahansa Yogananda
Paramahansa Yogananda elumuutev raamat kutsub meid kasutama vaimujõudu tervise, külluse ja õnne loomiseks. Täidetud mõistliku maalähedase tarkusega, uurib ja
avastab Edu seadus loovuse, positiivse mõtlemise ja dünaamilise tahte loovad allikad,
aga ka eneseanalüüsi ja meditatsiooni eduloova väe. Ta näitab, kuidas igaüks meie
seast võib õnne ja harmooniat loomulikul viisil ligi tõmmata.
Pehme köide, 46 lk, US $7.95
ISBN: 978-0-87612-636-3

Kuidas kõnelda Jumalaga
Paramahansa Yogananda
Selles klassikalises vaimses teejuhis hajutab Joogi autobiograafia autor Paramahansa
Yogananda müüdi sellest, et Jumal on kättesaamatus kauguses. Ta näitab, et Jumalaga saab mitte ainult rääkida, vaid et meie palved saavad ka konkreetsed vastused.
Defineerides Issandat kui kõikeületavat, universaalset Vaimu ja lähedast Isa, Ema,
Sõpra ja kõigi Armastajat, aitab ta meil mõista kui lähedal see mõõtmatu ja kõikearmastav Olevus igaühele meist on. Ta seletab samuti, kuidas me saame muuta oma
palved nii võimsaiks ja veenvaiks, et nad toovad käegakatsutavaid vastuseid.
Pehme köide, 44 lk, US $7.95
ISBN: 978-0-87612-637-0

SĊđċ-RĊĆđĎğĆęĎĔē FĊđđĔĜĘčĎĕĎ
ŚĕĕĊęĚēēĎĉ
(Saadaval vaid Self-Realization Fellowshipi kaudu )
“Self-Realization Fellowshipi õppetunnid” on Paramahansa Yogananda avaldatud tekstide seas ainulaadsed, sest neis edastatakse sammukaupa tema
õpetatud jooga meditatsioonitehnikate juhised,
sealhulgas ka pühitsetud Kriija jooga tehnika, lisaks juhised vaimse elu iga külje jaoks. Õppetunnid koostati Paramahansaji otsesel juhtimisel tema
enda kirjutiste, paljude tema antud ja peetud kursuste ning loengute põhjal. Need on mõeldud mugavas kodukeskkonnas
õppimiseks.
“Self-Realization Fellowshipi õppetundide” täielik kursus on saadaval
inglise ja hispaania keeles ja lühivormina saksa keeles. Samuti on Paramahansa Yogananda poolt õpetatud täielik jooga elavdamise, keskendumise ja meditatsiooni tehnikate juhend olemas “Kokkuvõtlike õppetundidena” prantsuse, itaalia, jaapani ja portugali keeles.
Kui teil on soov tellida “Self-Realization Fellowshipi õppetunde” mõnes
eeltoodud keeles, siis palun külastage meie kodulehte www.yogananda-srf.
org/lessons või kontakteeruge alltoodud aadressil meie rahvusvahelise
peakorteriga:
SĊđċ-RĊĆđĎğĆęĎĔē FĊđđĔĜĘčĎĕ
3880 San Rafael Avenue • Los Angeles, CA 90065-3219 U.S.A.
Tel.: (818) 549-5151 • Fax: (818) 549-5100
w w w.yogananda-srf.org

Kõik õigused kaitstud
(Estonian) 14090-J3719

