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Autobiografia unui Yoghin
Paramahansa Yogananda

Catalogată drept una din cele mai bune 100 de cărți ale secolului 20, povestea remarcabilă a vieții lui 
Paramahansa Yogananda vă poartă într-o explorare de neuitat a lumii sfinților și yoghinilor, a științei și 
a miracolelor, a morții și a învierii. Cu o înțelepciune ce astâmpără setea de cunoaștere a sufletului și cu 
un umor fermecător, autorul lămurește cele mai profunde secrete ale vieții și ale universului — deschi-
zându-ne inimile și sufletele spre bucuria, frumusețea și potențialitățile spirituale nelimitate care există 
în viața fiecărei ființe umane.

90 photos, 594 pagini, No. 1067, US $25.00
ISBN 978-0-87612-246-4



PARAMAHANSA YOGANANDA . VORBE 
INTELEPTE

Această colecție de momente informale oferă o scurtă privire în intimitatea 
minții uneia dintre cele mai mari personalități spirituale ale vremurilor 
noastre. În răspunsurile sale la întrebările celor care îi cereau îndrumarea, 
Paramahansa Yogananda s-a exprimat pe sine cu candoare, spontaneitate și 
o pătrunzătoare înțelegere. A știut cu precizie când să detensioneze o situație 
cu sclipirea unei vorbe de duh și a reușit să transforme cele mai profunde 
adevăruri filozofice în precepte simple și memorabile care să călăuzească 
viaţa de de zi cu zi. 

Prin Paramahansa Yogananda. (Vorbe înţelepte), cititorul devine martor al unor întâlniri personale cu 
Maestrul, primind astfel o comoară de inspirație spirituală și sfaturi practice pentru autodezvoltare. 
Din fiecare pagină strălucesc înțelegerea plină de compasiune a umanităţii și nețărmurita iubire de 
Dumnezeu ale Maestrului. 
Ediție broșată, 162 pagini, No. 1233, US $10.95
ISBN 978-0-87612-861-9

Afirmații științifice pentru vindecare
Paramahansa Yogananda

Un ghid indispensabil pentru
înțelegerea și folosirea puterii

vindecătoare din tine….
În această carte, Paramahansa Yogananda dezvăluie legile ascunse pentru 
stăpânirea puterii de concentrare a gândului – nu doar pentru vindecarea 
trupului, ci și pentru depășirea obstacolelor și obținerea succesului în toate 
aspectele vieții noastre. Cartea include instrucțiuni detaliate și o mare diver-

sitate de afirmații pentru vindecarea corpului, dezvoltarea încrederii, trezirea înțelepciunii, eliminarea 
obiceiurilor proaste și multe altele.
Ediție broșată, 130 pagini, No. 1377, US $10.95
ISBN 978-0-87612-678-3

Meditații Metafizice
Paramahansa Yogananda

Această inspirată colecție de rugăciuni, meditații și afirmații ne cufundă 
cu blândețe, dar profund, în lumina și iubirea Divinității. Paramahansa 
Yogananda a fost unul dintre cei mai mari maeștri spirituali ai secolului XX. 
Cartea sa Meditații metafizice oferă o serie de rugăciuni și afirmații care pot 
fi folosite deopotrivă de meditatori începători și avansați pentru a trezi în ei 
sursa infinită de bucurie, pace și libertate interioară a sufletului, incluzând 
de asemenea o scurtă introducere cu instrucțiuni despre tehnica meditației.

Prin aceste meditații dinamice, acest om atât de iubit de Dumnezeu a creat un îndrumar înălțător care ne 
învață, prin propria noastră experiență, cum să ne îmbogățim spiritual viața de toate zilele.
Ediție broșată, 158 pagini, No. 1381, US $10.95
ISBN 978-0-87612-793-3



Legea Succesului
Paramahansa Yogananda

Dacă definești succesul în funcție de calitatea vieții…,
și nu de realizările de ordin material, atunci înțelepciunea 
atemporală a acestei cărți îți va merge direct la inimă și la su-
flet. De mai bine de cincizeci de ani, acest ghid clasic de inspi-
rație a ajutat sute de mii de oameni să treacă peste obstacole și 
să aibă succes pe toate planurile.
Ediție broșată, 54 pagini, No. 1476, US $7.95 
ISBN 978-0-87612-674-5

Viata fara frica
Paramahansa Yogananda

Viata fara frica de Paramahansa Yogananda ne învata cum 
sa frângem catusele fricii si ne dezvaluie cum putem sa ne 
depasim propriile limite. Plina de sfaturi care ne schimba viata, 
aceasta carte concisa aduce laolalta discutii informale si întâm-
plari din viata lui Paramahansa Yogananda, alaturi de parabole 
si rugaciuni. Viata fara frica reprezinta o dovada vie a ceea ce am 
putea deveni daca am avea pur si simplu încredere în divinitatea 
adevaratei noastre naturi ca suflet.

Ediție broșată, 93 pagini, No. 1825, US $7.95 
ISBN 978-0-87612-828-2



Lecțiile Self-Realization Fellowship reprezintă un unicat printre scrierile pu-
blicate ale lui Paramahansa Yogananda, deoarece ele conțin instrucțiuni 

pas cu pas referitoare la tehnicile de meditație yoga pe care acesta le-a 
predat, inclusiv tehnica sacră Kriya Yoga, precum și îndrumări ce privesc 
toate aspectele unei vieți spirituale. Lecțiile au fost compilate sub îndru-
marea lui Paramahansaji din scrierile sale și din numeroasele cursuri 
și prelegeri pe care le-a ținut și sunt concepute pentru a fi studiate în 

mediul confortabil oferit de căminul fiecăruia.

Cursul complet de Lecții Self-Realization Fellowship este disponibil în prezent 
în limbile engleză și spaniolă și, într-o formă prescurtată, în limba germană. De 

asemenea, Rezumatul Lecțiilor, care oferă instrucțiuni complete în tehnicile yoga de energizare, 
concentrare și meditație, predate de Paramahansa Yogananda, este disponibil în limbile franceză, 
italiană, japoneză și portugheză.

Pentru a solicita Lecțiile Self-Realization Fellowship în oricare din limbile menționate mai sus, vă 
rugăm să vizitați site-ul nostru la adresa www.yogananda.org/lessons sau să luați legătura cu Sediul 
nostru internațional.
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