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Jogo autobiografija
Nepaprasta Paramahansos Joganandos gyvenimo istorija, viena iš 100 geriausių XX a. dvasinių knygų,
nukels jus į šventųjų ir jogų, mokslo ir stebuklų, mirties ir prisikėlimo pasaulį. Džiugindamas sielą išmintimi ir žavėdamas sąmoju autorius atskleidžia sudėtingiausias gyvenimo ir visatos paslaptis, atveria
mūsų širdis ir protus kviesdamas įsileisti džiaugsmą, grožį, suvokti beribes dvasines galimybes, – jų yra
kiekvieno žmogaus gyvenime.
Šiame pilname knygos leidime, kurį platina tik paties autoriaus įkurta organizacija Self-Realization Fellowship, yra atsižvelgta į visas autoriaus pataisas ir įtraukta daug papildomos medžiagos, nepatekusios
į pirmąjį 1946 m. leidimą.
Minkštais viršeliais, 504 puslapiai, No. 1089 $22.00
ISBN 978-0-87612-709-4
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Sėkmės dėsnis
Pasinaudokite dvasios galia sveikatai,
gerovei ir laimei sukurti
O ne vien materialiais pasiekimais, laikui nepavaldi šios knygos
išmintis tiesiogiai prabils jūsų širdžiai ir sielai. Per daugiau kaip
penkiasdešimt metų šis klasikinis įkvepiantis vadovas dešimtims
tūkstančių žmonių padėjo įveikti kliūtis ir į jų gyvenimą pakvietė
tikrą įvairialypę sėkmę.
Minkštais viršeliais, 48 puslapiai, No. 1116 $7.95
ISBN:978-0-87612-880-0

Ten, kur ŠVIESA
Šis išminties kupinas Paramahansos Joganandos, „Jogo autobiografijos“ autoriaus, raštų ir paskaitų ištraukų bei daugybės
praktinių patarimų rinkinys įkvėps visus, ieškančius dvasinės harmonijos ir pusiausvyros. Drąsinančios ir skvarbios įžvalgos suteiks
dvasinių žinių, kaip įveikti kasdienio gyvenimo iššūkius, padės
suvokti, kad kiekviename iš mūsų slypi begalinės galimybės.
Minkštais viršeliais, 244 puslapiai, No.1692 $14.95
ISBN:978-0-87612-863-3

Kaip kalbetis su Dievu
Ar tikrai imanoma
kalbetis su Dievu
ir gauti tikslu atsaka i savo malda?
Šiame klasikiniame vadove žymus dvasinis mokytojas atsako i ši
ir kitus klausimus. Ji pamego dvasiniai ieškotojai visame pasaulyje. Knyga „Kaip kalbetis su Dievu“ moko, kaip galima melstis
nuoširdžiau ir sukurti tvirta ryši su Dievu. Tai knyga, kuria galite
laikyti miegamajame, skaityti ir kaskart rasti vis nauju ikvepimo
ir išminties perlu.
Minkštais viršeliais, 56 puslapiai, No. 1117 $7.95
ISBN:978-0-87612-881-7

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP PAMOKOS
(Įsigyti galima tik iš Self-Realization Fellowship draugijos)
Leidinys Self-Realization Fellowship Lessons („Self-Realization Fellowship
pamokos“) iš kitų išleistų Paramahansos Joganandos darbų išsiskiria
tuo, kad jame nuodugniai mokoma Joganandos dėstytų meditacijos
jogos būdų, tarp jų ir šventosios krijajogos technikos, be to, jame rasite
patarimų visais dvasinio gyvenimo aspektais. Šis pamokų rinkinys buvo
parengtas remiantis garbiojo Paramahansos raštais, kursais ir paskaitomis ir yra skirtas mokytis namie.
Šiuo metu visą Self-Realization Fellowship Lessons rinkinį galima įsigyti
anglų, ispanų ir vokiečių kalbomis. Pamokų santraukos, kuriose išdėstyti
Paramahansos Joganandos nurodymai apie energijos valdymą, koncentraciją ir
meditaciją, pateikiamos prancūzų, italų, japonų, olandų ir portugalų kalbomis.
Norėdami užsisakyti Self-Realization Fellowship Lessons minėtomis kalbomis, prašome apsilankyti
mūsų interneto svetainėje www.yogananda.org/lessons arba susisiekti su mūsų Tarptautine būstine.
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