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Autobiografi e një Jogi
I cilësuar si një nga 100 librat më të mirë shpirtërorë të shekullit të 20-të, historia e mrekullueshme
e jetës së Paramahansa Joganandës ju udhëheq në një eksplorim të paharrueshëm të botës së
shenjtorëve dhe jogive, shkencës dhe mrekullive, vdekjes dhe ringjalljes. Me një mençuri të madhe
shpirtërore dhe një zgjuarsi që të bën për vete, ai hedh dritë mbi sekretet më të mistershme të jetës dhe
universit – duke i hapur kështu zemrës dhe mendjes sonë rrugën drejt gëzimit, bukurisë dhe fuqive të
pashtershme që ekzistojnë në jetën e çdo qenieje njerëzore.
Ky botim i plotë – i disponueshëm ekskluzivisht nga Self-Realization Fellowship, organizata e themeluar
nga vetë autori – është i vetmi që përmbledh të gjitha porositë e tij për tekstin përfundimtar, duke
përfshirë materialin e gjerë që ai shtoi pas botimit origjinal të vitit 1946.
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MËSIMET E SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
(Të disponueshme vetëm nëpërmjet Self-Realization Fellowship)
Mësimet e Self-Realization Fellowship janë unike mes veprave të tjera të
botuara të Paramahansa Joganandës sepse përmbajnë udhëzimet e tij
të detajuara mbi teknikat e meditimit të jogës që ai mësonte, duke
përfshirë teknikën e shenjtë të Krija Jogës, si dhe këshillat e tij për sa
u përket të gjitha aspekteve të jetës shpirtërore. Mësimet u përgatitën
nën udhëheqjen e Paramahansaxhit me materiale nga shkrimet, kurset
dhe ligjëratat e tij. Ato janë të ideuara për studim në shtëpi.
Seria e plotë e Mësimeve të Self-Realization Fellowship është aktualisht
e disponueshme në anglisht, gjermanisht dhe spanjisht. Përmbledhja
e Mësimeve që përmban udhëzimet e Paramahansa Joganandës rreth
energjizimit, përqendrimit dhe meditimit është e disponueshme në hollandisht, frëngjisht, italisht,
japonisht dhe portugalisht.
Për të porositur Mësimet e Self-Realization Fellowship në gjuhët e lartpërmendura, lutemi vizitoni
faqen tonë www.yogananda.org/lessons ose kontaktoni Selinë Qendrore Ndërkombëtare.
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