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Joga Autobiografija
Atzīta par vienu no 20. gadsimta 100 vislabākajām garīgajām grāmatām, Paramahansa Joganandas
ievērojamais dzīvesstāsts aizved jūs neaizmirstamā jogu un svēto pasaules, zinātnes un brīnumu,
nāves un augšāmcelšanās izpētē. Ar dvēseli remdējošu viedumu un aizraujošu asprātību viņš izgaismo
dziļākos dzīves un Visuma noslēpumus, atverot mūsu sirdis un prātus priekam, skaistumam un neierobežotajām garīgajām iespējām, kas ir katras cilvēciskas būtnes dzīvē.
Šis papildinātais grāmatas variants pieejams vienīgi Pašapzināšanās biedrības, organizācijas, kuru dibinājis pats autors, izdevumā un ir vienīgais, kurā ietverts viss, ko viņš izvēlējies galīgajai teksta redakcijai,
iekļaujot plašus materiālus, kurus viņš pievienojis pēc 1946. gada pirmizdevuma.
Mīkstie vāki, 504 lapaspuses, No. 1088 US $22.00, ISBN 978-0-87612-673-8

Veiksmes Likums
JA TU NOVĒRTĒ PANĀKUMUS NE TIKAI PĒC
MATERIĀLAJIEM SASNIEGUMIEM…
bet pēc tā, kāda ir tavas dzīves kvalitāte, tad šīs grāmatas
mūžīgā gudrība uzrunās tieši tavu sirdi un dvēseli. Vairāk nekā
piecdesmit gadu garumā šī klasiskā iedvesmojošā rokasgrāmata ir palīdzējusi simtiem tūktošu cilvēku pārvarēt šķēršļus
un pilnībā ienest viņu dzīvēs visaptverošu veiksmi.
Mīkstie vāki, 50 lapaspuses, No. 1483 US $7.95
ISBN 978-0-87612-974-0

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP MĀCĪBU
STUNDAS
(Pieejamas tikai caur Self-Realization Fellowship)
Self-Realization Fellowship Mācību Stundas ir unikālas starp Paramahansa
Joganandas publicētajiem darbiem, jo tās dod padziļinātas instrukcijas
viņa mācītajās jogas meditācijas tehnikās, tai skaitā svētajā Krija Jogas
tehnikā, kā arī dod vadlīnijas visos garīgās dzīves aspektos. Stundas
tika sagatavotas Paramahansadži vadībā no viņa rakstiem, kursiem un
lekcijām un ir paredzētas mājas mācībām.
Pilnais Self-Realization Fellowship Mācību Stundu krājums šobrīd ir
pieejams angļu, vācu un spāņu valodās. Stundu kopsavilkums, kas satur
Paramahansa Joganandas instrukcijas enerģizācijā, koncentrēšanās un meditācijā, ir pieejamas dāņu, franču, itāļu, japāņu un portugāļu valodās.
Lai pasūtītu Self-Realization Fellowship Mācību Stundas kādā no iepriekš minētajām valodām, lūdzu,
apmeklējiet mūsu mājas lapu www.yogananda.org/lessons vai sazinieties ar mūsu Starptautisko
Centru.

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
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Tel: (323) 225-2471 Fax: (818) 549-5100
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Visas tiesības aizsargātas.
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