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Автобиография на един йоги
Забележителната Автобиография на Парамаханса Йогананда, номинирана за една от 100-те най-добри духовни книги на XХ век, ни повежда на
незабравимо пътешествие в света на светците и йогите, науката и чудесата, смъртта и възкресението. С мъдрост, утоляваща докрай жаждата на
душата за познание, и тънък хумор той осветява най-дълбоките ниши на
битието и вселената – отваря нашите сърца и умове за радостта, прелестта
и безграничния духовен потенциал във всяко човешко същество.
Това пълно издание, изключително право на Self-Realization Fellowship –
организацията, която авторът основа, включва всички негови желания за
окончателния текст, в това число и върху обширния материал, който той
добави след излизането на оригинала през 1946 г.
меки корици, No. 1070, 639 страници, US $25.00
ISBN 978-0-87612-245-7

Законът на успеха
Парамаханса Йогананда

Ако измервате успеха с качеството на своя живот а
не само с материалните постижения, вечната мъдрост на тази книжка ще отекне право в сърцето и
душата ви. Вече повече от пет десетилетия този класически наръчник с вдъхновения помага на стотици
хиляди хора по света да се справят с трудностите и
да постигнат в живота си всестранен успех.
меки корици,, No. 1479 US $7.95, 52 страници
ISBN 978-0-87612-729-2

Как да говорим с Бог
Парамаханса Йогананда

Наистина ли е възможно да разговаряме с Бог и
да получаваме ясни отговори на молитвите си?
В настоящия класически наръчник един бележит
духовен учител отговаря на този и други въпроси.
Как да говорим с Бог е любимо четиво на духовните търсачи по цял свят. То ни разкрива как да се
молим от дълбините на сърцето си, за да създадем
силна и пълноценна лична връзка с Божественото.
Тази книжка заслужава място на нощното ни шкафче, тъй като всеки следващ прочит ни разкрива
нови бисери от вдъхновение и мъдрост.
меки корици, No. 1482 US $7.95, 60 страници,
ISBN 978-0-87612-771-1

Метафизични медитации
Парамаханса Йогананда

Този вдъхновяващ сборник от молитви, медитации
и утвърждения нежно, но непоколебимо ни потапя
в светлината и любовта на Божественото. Парамаханса Йогананда беше един от великите духовни
учители на изминалия век. Неговите Метафизични
медитации съдържат молитви и утвърждения, които
могат да се използват както от начинаещи, така и от
хора, напреднали в медитацията, за да освободят
неизразимата радост, мир и вътрешна свобода на
душата. Включени са и въвеждащи инструкции за
това как се медитира.
Чрез тези динамични медитации един много почитан Божи човек е оформил възвисяващ наръчник, който ни учи как със
собствени сили да обогатим с духовност ежедневието си..
меки корици, No. 1378 US $10.95, 118 страници
ISBN 978-0-87612-684-4

УРОЦИ НА
SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
(На разположение само в Self-Realization
Fellowship)

Уроците на Self-Realization Fellowship (Self-Realization
Fellowship Lessons) са уникални сред публикуваните
съчинения на Парамаханса Йогананда с това, че
дават стъпка по стъпка указания за практикуване
на йога техниките за медитация, на които той
учеше – вкл. свещената техника крия йога, както и
напътствия по всички аспекти на духовния живот.
Уроците са съставени под ръководството на Парамахансаджи от неговите трудове и записки, водени
по време на многобройните лекции и беседи, които е
изнасял, и са предназначени за самостоятелно изучаване в
спокойна домашна обстановка според индивидуалното темпо на всеки.
Пълният курс на Уроците на Self-Realization Fellowship засега се предлага
само на английски и испански език (и на немски, но със съкращения).
Освен това на френски, италиански, японски и португалски език се предлагат и Основни уроци (Summary Lessons) с пълни инструкции по йога
техниките за енергизиране, концентрация и медитация, преподавани от
Парамаханса Йогананда.
За да се запишете за Уроците на Self-Realization Fellowship на някой от
горепосочените езици, моля, посетете нашия уебсайт www.yogananda.
org/lessons или се свържете с Международния център майка:
SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
3880 San Rafael Avenue • Los Angeles, CA 90065-3219, U.S.A.
Тел.: +1 818 549 5151 • Факс.: +1 818 549 5100
www.yogananda.org
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