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Драги моји,
Овом књижицом о Светском молитвеном кругу 

друштва Self-Realization Fellowship позивам вас да се 
придружите служењу других кроз динамичну силу молитве.

Сваког дана док читамо у новинама о некој новој 
болести или катастрофи — или некој новој међународној 
кризи која приближива свет рату — пуно људи гаји дубок 
осећај несигурности у вези својих живота и живота 
својих ближњих. Дошли смо до тачке на којој ће се многи 
упитати: „Постоји ли ишта у овом свету на шта могу 
да рачунам? Постоји ли ишта што бих могао да урадим 
да се супротставим овим претњама миру и безбедности 
које желим за себе и за сво човечанство?”

Сви дубоко реагујемо на таква питања — и постоји 
одговор на те проблеме који толико муче наша срца. 
Један од разлога зашто појединци пате од физичких и 
емоционалних нехармонија — и зашто нације доживљавају 
друштвене и међународне сукобе — је тај што су се 
одсекли од извора божанске моћи и благослова сопственим 
погрешним мислима и поступцима.

Данас је, можда више него икада пре, неопходно да се 
супротставимо тој негативности. Ако тежимо нечем 
вишем од нелагодног постојања на овој земљи, морамо 
обновити нашу повезаност са божанским Извором. То је 
сврха Светског молитвеног круга друштва Self-Realization 
Fellowship. И зато вас позивам да дубоко размотрите 
поруку ове књижице. Описује како сваки човек, жена и 
дете — свих раса и религија — може ефикасно да ради на 
лечењу и безбедности за себе и своје драге. И ваши лични 
напори да фокусирате моћ молитве — неограничене моћи 



Бога у свакоме од нас — може учинити много да донесе већу 
хармонију међу напаћеним народима света.

Надамо се да ћете се придружити овом светском 
молитвеном кругу; да мушкарци и жене у целом свету могу 
да се пробуде и стекну веће сазнање божанске моћи у себи 
и да се она изрази споља као мир и заједништво међу свим 
људима.

у божанском пријатељству,

Шри Даја Мата 
трећи председник друштва  
Self-Realization Fellowship1

1 Буквално „Друштво за Самоспознају”. Парамаханса Јогананда је објаснио да 
име Self-Realization Fellowship означава „Заједништво са Богом кроз спознају 
самог Себе и пријатељство са свим душама које трагају за истином”.



Молитва која је јака и дубока дефинитивно ће 
измамити Божји одговор... Применом науке у религији, 
ваше несигурно веровање у духовне могућности може 
постати остварење њиховог највишег испуњења.

v v v

Већина људи сматра да је ток догађаја природан и 
неизбежан. Мало они знају какве су радикалне промене 
могуће кроз молитву.

v v v

Господ је Мајка свих мајки, Отац свих очева, Пријатељ 
иза свих пријатеља. Ако Га увек будете сматрали 
најближим од најближих, бићете сведок многих чуда 
у свом животу.

—Парамаханса Јогананда
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Бог је љубав која одржава универзум — океан живота 
и моћ која прожима читаву креацију. Кроз научне 
методе молитве, можемо свесно да се ускладимо са том 
Бесконачном Моћи и да излечимо тело, ум и дух. Методе и 
принципе описане у овој књижици може користити свако, 
без обзира на верску припадност, јер се не заснивају на 
догми или уверењу, већ на примени универзалних закона.

Моћ молитве
Скептици сматрају молитву нејасном и неефикасном 

вежбом пустих маштарија. Често људи посежу за 
молитвом само када су у озбиљној невољи и када све 
друге опције нису успеле. Али Парамаханса Јогананда 
је подучавао да је права молитва научна — заснована 
на прецизним законима који управљају свом креацијом 
— и да је свакодневна потреба за хармоничан живот. 
Објаснио је да су наша физичка тела и материјални свет 
у коме живимо кондензација невидљивих образаца 
енергије. Та енергија је експресија финијег отисака 
мисли — најсуптилније вибрације — која управља свим 
манифестацијама енергије и материје. Целу креацију 
је створио Бог прво у мисаоном или идејном облику. 
Тада је Божанска свест желела да се ти мисаони обрасци 
кондензују у светлост и енергију, и најзад у грубље 
вибрације материје.

Као људска бића створена на слику Бога, разликујемо 
се од нижих облика креације: имамо слободу да 
користимо ту исту моћ мисли и енергије. Мислима 
које најчешће мислимо, и на основу којих делујемо, 
стварамо околности у којима се наш живот одвија. 
Научна молитва се заснива на разумевању ове истине, 
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и на примени универзалних сила стварања: усклађује се 
са Божјим мисаоним обрасцима здравља, хармоније и 
савршенства, а затим користи снагу воље да каналише 
енергију да помогне у материјализацији тих образаца. 

Молитва је наука којом можемо да ускладимо 
људски ум и вољу са свешћу и вољом Бога. Кроз молитву 
обликујемо свој лични однос, пун љубави, са Богом, 
а Његов одговор је непогрешив. У аутобиографији 
Парамахансе Јогананде пише: 

„Господ одговара свима и ради за све. Ретко људи 
схватају колико често Бог придаје пажњу њиховим 
молитвама. Није Он пристран према неколицини, 
већ слуша свакога ко Му се обрати са поверењем. 
Његова деца би увек требала да имају безусловну веру 
у доброту и љубав њиховог Свеприсутног Оца.”

Стрпљивим и упорним примењивањем Божје 
неограничене моћи можемо да, уз Његову љубав и 
помоћ, креирамо које год околности пожелимо, као и 
да растерамо потешкоће и болест — не само за нас, већ 
и за друге.

Усмеравање исцељујуће енергије према 
другима

Како наше молитве утичу на животе других? На 
исти начин на који уздижу наше животе: усађују у свест 
позитивне обрасце здравља, успеха и пријемчивости за 
божанску помоћ. Парамаханса Јогананда је написао:

„Људски ум, ослобођен од сметњи или ‘статике’ 
немира, оснажен је да обавља све функције сложених 
радио механизама — да шаље и да прима мисли, као и 
да искључи непожељне мисли. Као што се снага радио- 
станице регулише количином електричне струје коју 
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користи, тако ефикасност људског радија зависи од 
степена снаге воље коју особа поседује.”

У м о в и  п р о с в е т љ е н и х  у ч и т е љ а 2 , 
 који су савршено ускладили своју вољу с Божјом 
вољом, могу да преносе божанску моћ како би 
тренутачно излечили тело, ум и дух. Књиге и предавања 
Парамахансе Јогананде обилују примерима таквих 
излечења. Он је објаснио да, иако се они чине чудесним, 
божанска исцељивања су природна последица научног 
остваривања универзалних закона креације. Кад преносе 
Божје идејне обрасце савршенства с довољном снагом 
воље и енергијом да се манифестују у умовима и телима 
других, ове просветљене особе следе исти процес којим 
је све у свемиру настало.

Било која особа која се моли у складу с овим 
принципима, приметиће да ће њене молитве такође 
имати опипљив утицај. Иако је наша индивидуална 
моћ очигледно мања од оне коју реализовани учитељ 
може да пренесе, кад се молитве хиљаде људи уједине, 
снажне вибрације мира и божанског исцељивања које 
том приликом настану имају непроцењиву вредност 
што се тиче манифестовања жељених резултата. Из тог 
разлога је Парамаханса Јогананда основао Молитвени 
савез друштва Self-Realization Fellowship и Светски 
молитвени круг.

Највиши облик служења човечанству
Духовно осетљиви појединци осећају патњу других 

као да је њихова. У нашем свету препуном проблема, 
где су безбројне хиљаде разорене ратом, сиромаштвом, 

2 Они који су, приликом постизања овладавања самог себе, схватили да је њихов 
идентитет свеприсутан Дух.
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болешћу, анксиозношћу и недостатком сврхе живота, 
саосећајне особе природно осећају велику забринутост 
за добробит своје браће и сестара у свим нацијама. Такви 
појединци се често питају: „Како могу да помогнем да се 
ублаже проблеми у свету?”

Одговор Парамахансе Јогананде је био недвосмислен: 
„Само духовна свест — реализација Божјег присуства 
у себи и у свим осталим живим бићима — може да 
спаси свет. Не видим да ће бити шансе за мир без тога. 
Почните са самим собом. Нема времена за губљење. 
Ваша је дужност да одрадите свој део како бисте донели 
Божје краљевство на земљу.”

Спознајте присуство и љубав Бога унутра — и 
ширите их споља. Кроз историју, велики свеци и учитељи 
подучавали су да је то једини практичан одговор на 
невоље човечанства, јер постоји динамичан однос 
између наше свести и стања у свету. Кад људи причају о 
„политичким”, „социјалним” или „интернационалним” 
проблемима, често не схватају да та стања нису ништа 
више осим накупљених мисли и акција милиона 
појединаца. А једини начин да се промени стање у свету 
је да се ми променимо. Парамаханса Јогананда је рекао:

„Изненадне катаклизме које се јављају у природи 
и стварају пустош и масовне повреде, нису ‘Божја 
дела.’ Такве катастрофе су резултат мисли и деловања 
човека. Кад год се светска вибраторна равнотежа 
добра и зла поремети гомилањем штетних вибрација, 
што је резултат човековог погрешног размишљања и 
погрешног деловања, видећете уништавање…”
„Ратови нису изазвани неминовним божанским 
деловањем, већ распрострањеном материјалном 
себичношћу… Када материјалност превладава 
у човековој свести, постоји емисија суптилних 
негативних зрака; њихова кумулативна снага нарушава 
електричну равнотежу природе и тада се догађају 
потреси, поплаве и друге катастрофе.”
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Човек је досегао критичну тачку у историји, 
где мора да се окрене према Богу како би избегао 
последице властитог погрешног размишљања. 
Морамо да се молимо, не само неколицина нас, 
већ сви ми. Морамо да се молимо једноставно, 
ревносно, искрено и са све већом снагом како 
наша вера расте.

Морамо да утичемо на светске вође тако 
што ћемо да замолимо Дух Божји да се спусти 
на њихова срца и умове. Морамо да утичемо 
на саме себе, свако од нас појединачно, и да 
затражимо Божју помоћ у животу како би мир 
био могућ.

Морамо да се молимо у цркви, код куће, у 
возу, док возимо, на послу — и да истрајемо у 
томе. Свако од нас је сад важан. Способност 
сваког појединца да затражи божанску помоћ 
је неопходна веза у златном ланцу хармоније и 
мира.

Молитва је динамична манифестација 
љубави оних који су забринути, који посежу за 
Божјом помоћи за човека. Можете да помогнете 
да промените свет вашим молитвама и вашим 
молитвеним деловањем.

— Даг Хамаршелд 
приликом посвећења собе за медитацију 

у седишту Уједињених нација
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Контакт с Богом доноси излечење на 
индивидуалном 

и интернационалном нивоу
Али Парамахансађи је нагласио да негативне 

вибрације себичности, похлепе и мржње — које 
појединцима доносе болести и незадовољство, а нацијама 
рат и природне катастрофе — могу да се превладају ако 
се довољно мушкараца и жена окрене Богу у медитацији 
и молитви. Мењајући себе — кроз духовно живљење 
и заједништво с Божанским — аутоматски зрачимо 
вибрацијама мира и хармоније које много чине како би се 
супротставиле негативним ефектима неуравнотеженог 
живљења.

Тако, као канал исцељујуће моћи Бога, молитва 
за друге је једно од највиших облика служења које 
можемо да понудимо. Материјално доброчинство, рад у 
социјалној помоћи и други облици помагања драгоцени 
су и потребни за привремено ублажавање патњи других, 
али научна молитва погађа основни узрок светске патње: 
погрешне мисаоне обрасце човечанства.

Учествовањем у Светском молитвеном кругу свако 
од нас може да помогне на најефикаснији могући начин 
да се донесе трајни мир и исцељење свету и било коме од 
наших драгих којима је потребна помоћ.

Светски круг молитве
Парамаханса Јогананда je пружио великo служење 

човечанству кроз своје молитве за мир у свету и за 
исцељење туђих физичких, менталних и духовних 
невоља. Свако јутро у дубокој медитацији зазивао је 
Божје благослове за све који су затражили помоћ и слао 

Индијски амбасадор у Сједињеним Државама Бинај Ранђан Сен, др 
наука, са Парамахансом Јоганандом у интернационалном седишту 
друштва Self-Realization Fellowship, Лос Анђелес, 1952. Амбасадор Сен је 
касније изјавио:

„Да данас имамо човека попут Парамахансе Јогананде у Уједињеним 
нацијама, веројатно би свет био боље место него што јесте.”
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Светски круг молитве
Парамаханса Јогананда je пружио великo служење 

човечанству кроз своје молитве за мир у свету и за 
исцељење туђих физичких, менталних и духовних 
невоља. Свако јутро у дубокој медитацији зазивао је 
Божје благослове за све који су затражили помоћ и слао 

Индијски амбасадор у Сједињеним Државама Бинај Ранђан Сен, др 
наука, са Парамахансом Јоганандом у интернационалном седишту 
друштва Self-Realization Fellowship, Лос Анђелес, 1952. Амбасадор Сен је 
касније изјавио:

„Да данас имамо човека попут Парамахансе Јогананде у Уједињеним 
нацијама, веројатно би свет био боље место него што јесте.”

им исцељујућу енергију користећи једноставну, али врло 
ефикасну технику (описану на страници 18). Како је 
време пролазило, Парамахансађи је замолио све монахе 
и монахиње Реда самоспознаје да му се придруже у овом 
настојању да служи свету кроз молитву. Тако је настао 
Молитвени савез друштва Self-Realization Fellowship.

Предвођен духовним наследницима Парамахансе 
Јогананде, рад овог Молитвеног савеза несметано се 
наставио током година. Савез дубоко медитира и моли за 
друге свако јутро и вече те изводи технику исцељивања 
коју је практиковао и подучавао Парамаханса Јогананда. 
Безбројна писма упућена друштву Self-Realization 
Fellowship од оних који су тражили и примили помоћ 
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сведоче о неограниченој Божјој моћи коју Молитвени 
савез ефикасно усмерава према другима за исцељивање 
тела, ума и духа.

Парамаханса Јогананда је често изражавао жељу 
да се исцелитељски рад Молитвеног савеза појача 
молитвама чланова и пријатеља друштва Self-Realization 
Fellowship у свим земљама, стварајући духовно јединство 
саосећајних срца — светски круг молитве. Од оснивања 
Светског молитвеног круга, молитве које су слали 
учесници широм света помогле су да се створи све већи 
талас божанске моћи, који окружује земљину куглу 
хармонијом, добром вољом и миром.

Надамо се да ћете помоћи у јачању овог исцелитељског 
таласа снагом душе ваших молитви. Молитвена служења 
се одржавају у храмовима, центрима и групама за 
медитацију друштва Self-Realization Fellowship сваке 
седмице. Ако нисте у могућности да присуствујете тим 
служењима или ако следите неко друго духовно учење, 
можете да имате приватно служење сваке седмице у 
властитом дому (видети упутство на страници 20). 
Као што је раније поменуто, основна начела молитве и 
исцељења описана у овој књижици може да примењује 
свако, без обзира на верску припадност. Ако желите да 
учествујете у Светском молитвеном кругу друштва Self-
Realization Fellowship, погледајте образац за пријаву на 
полеђини ове књижице.

Захтеви за молитве
Слободно можете да поднесете захтеве за молитве 

за Вас или друге тако да пошаљете име путем наше 
интернет странице, поштом, телефоном или телефаксом. 
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Чланови Молитвеног савеза одмах и с пуно љубави 
посвете пажњу свим новим захтевима. Особе чија се 
имена пошаљу, биће укључене у посебне јутарње и 
вечерње исцељујуће молитве током три месеца. Те особе 
не морају да присуствују молитвеном служењу да би 
имале користи од исцељујућих молитви. 

Захтеви за молитве остају строго поверљиви. Није 
потребно да укључите опис проблема, осим ако то баш 
желите. Све што је потребно за рад Молитвеног савеза 

Парамаханса Јогананда и Махатма Ганди 
Варда, Индија, 1935.

Шри Јогананда чита поруку коју је Ганди написао (био је понедељак, дан 
који Махатма проводи у тишини). Следећег дана, на Гандијев захтев, 
Јоганандађи га је научио науку крија јоге.
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Споменик миру у свету у спомен Гандију у Лејк Шрајну друштва Self-
Realization Fellowship

Део пепела Махатме Гандија чува се у Лејк Шрајну друштва Self-
Realization Fellowship у Пацифичким Палисадама, Калифорнија, а 
Парамаханси Јогананди га је из Индије послао познати новинар и 
издавач који је знао за дубоку духовну повезаност ова два великана.

„Научници нам кажу да би се, без присутности 
кохезивне силе међу атомима који чине ову нашу земаљску 
куглу, она распала на парчиће и престали бисмо да 
постојимо. Баш као што постоји кохезивна сила у слепој 
материји, тако мора да постоји и у свему што је живо, 
а име за ту силу је Љубав. Примећујемо то између оца 
и сина, између брата и сестре, међу пријатељима. Али 
морамо да научимо да користимо ту силу међу свим што 
живи, а у употреби те силе састоји се наше знање о Богу.”

v v v

„Ниједан напор није потпун без молитве — без 
дефинитивног признавања да најбољи људски потхват 
нема никаквог ефекта ако иза себе нема Божји благослов.”

—Махатма Ганди
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и Светског молитвеног круга је име особе за коју се 
тражи исцељивање. Ако су детаљи у вези проблема 
познати особама у молитвеном кругу, о таквим 
детаљима не би требало да се расправља. У противном, 
негативне менталне асоцијације могу да ослабе снагу 
молитве. Уместо тога, подстичемо чланове групе да 
се концентришу искључиво на Божју исцелитељску 
моћ и на стање савршенства како би заменили свако 
нехармонично стање.

Молитвено служење

(траје: 15 –20 минута)

Молитвено служење описано на следећим 
страницама проводи се у монашким заједницама, 
храмовима и групама за медитацију друштва Self-
Realization Fellowship широм света. Користи два основна 
аспекта научне молитве: мисао и енергију. Прво се мисли 
о савршенству и усклађености с Божјом помоћи преносе 
свима којима је помоћ потребна. Затим се кроз извођење 
технике, коју је подучавао Парамаханса Јогананда, 
исцељујућа енергија шаље онима којима је потребна 
помоћ.
1. Молитва на почетку служења
2. Опционално: Кратко инспиративно читање из списа 

Парамахансе Јогананде и / или по избору из његове 
збирке Cosmic Chants.

3. Кратка медитација. Ускладите своје мисли с 
исцељујућом присутности Бога, практикујући 
технике  медит а ције  нау чене  у  лекцијама 
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Self-Realization Fellowship Lessons (ако их знате). 
Затим се ментално дубоко молите за све оне који 
су затражили помоћ Молитвеног савеза. Осим тога, 
нарочито можете да се молите за своје најмилије 
или за божанску помоћ у превладавању властитих 
потешкоћа.

Концентришући пажњу на тачку између обрва3, 
 визуализујте вибраторно светло Бога. Осетите да 
је свемоћна Божанска свест та која шаље те зраке 
концентрисаних исцељујућих вибрација кроз ваше 
спиритуално око свима који су затражили молитве. 
У тачки између обрва можете да доживите осећај 
мира и трнце или осећај повлачења. У сваком случају, 
недвојбено знајте да Божја исцељујућа моћ благосиља 
оне за које се молите.

4. Опционално: Ако желите, након периода медитације 
може да се користи кратка афирмација. (Упутства 
могу да се нађу у 5. поглављу књиге Парамахансе 
Јогананде Scientific Healing Affirmations.) 

5. Практикујте технику исцељивања коју је подучавао 
Парамаханса Јогананда (описана на следећим 
страницама).

6. Молитва на крају служења за мир у свету.

Техника исцељивања коју подучава  
Парамаханса Јогананда

Савремена наука је показала да се све у универзуму 
састоји од енергије и да је привидна диференцијација 

3 Центар концентрације и воље у телу, о којем се често говори као о „спиритуалном 
оку” или „једном оку” интуиције; улазак у виша стања свести. Исус је мислио на 
божанско светло које се перципира преко спиритуалног ока када је рекао: „Ако 
дакле буде око твоје здраво, све ће тело твоје светло бити.” (Матеј 6:22).
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између круте материје, течности, гасова, звука и светлости 
само разлика у њиховој вибраторној стопи. Слично 
томе, велике светске религије наводе да све створене 
ствари потичу из космичке вибраторне енергије Ома4 
 или Амина, Речи или Духа Светога. „У почетку беше 
Реч, и Реч беше у Бога, и Бог беше Реч. Све је кроз њу 
постало, и без Ње ништа није постало што је постало” 
(Јован 1:1,3).

„Тако говори Амин, Сведок Верни и Истинити, 
Почетак створења Божијег” (Откривење 3:14). Баш као 
што звук производе вибрације мотора који ради, тако 
свеприсутни звук Ома верно сведочи о раду „Космичког 
мотора”, који одржава сав живот и сваку честицу 
креације преко вибраторне енергије.

Концентрацијом и снагом воље можемо свесно 
да повећамо опскрбу тела космичком енергијом. Та 
енергија може да се усмери на било који део тела; или 
може да се отпусти у свемир преко осетљиве антене 
врхова прстију, како би текла као исцељујућа сила онима 
којима је то потребно — чак и ако су удаљени хиљадама 
километара. Кроз велику вибрацију Ома можемо 
директно да контактирамо Божју свеприсутну свест — 
где нема илузорних концепата времена и простора. Тако 
постоји тренутачни контакт између искреног захтева 
особе којој је помоћ потребна и концентрисане енергије 
коју шаљу они који се моле за друге користећи следећи 
метод.
4 Санскритски корен речи или изворни звук који означава онај аспекат 
Божанства који ствара и одржава сву креацију; космичка вибрација. Ом из Веда је 
постала света реч Хум код Тибетанаца, Амин код Муслимана, а Амен за Египћане, 
Грке, Римљане, Јевреје и хришћане. Ом може да се контактира кроз практиковање 
техника медитације друштва Self-Realization Fellowship. То блажено заједништво с 
невидљивом Божанском Моћи („А утешитељ, Дух Свети“ — Јован 14:26) је заиста 
научни основ молитве.
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(стојите док радите технику)

1. Затворених очију, молите се на следећи начин:
„Небески Оче, Ти си свеприсутан; Ти си у свој 

својој деци; манифестуј Твоју исцељујућу присутност у 
њиховим телима.” Држећи очи затворене, брзо трљајте 
шаке једну о другу (дланови окренути један према 
другом) десет до двадесет секунди. (Овај покрет и онај 
описан у следећем параграфу су посебно ефикасни као 
начин за прикупљање и осећање енергије у рукама.) У 
исто време дубоко се концентришите на космичку 
енергију која утиче у ваше тело кроз медулу облонгату5 
и иде у ваше руке и шаке. Осетићете топлоту и трнце 
у рукама и шакама док се та исцељујућа енергија 
скупља тамо. Немојте да будете напети; цело време 
нека вам тело буде опуштено. Сад подигните руке и 
испружите их испред себе до висине чела и певајте 
Ом. Истовремено док певате Ом, постепено спуштајте 
руке испред себе док не дођу у опуштени положај 
поред тела. Док то радите, визуализујте или ментално 

5 У јогијским расправама објашњено је да космичка енергија улази у тело 
углавном кроз медулу облонгату у бази мозга. У списима се медула назива 
„устима Божјим”, а космичка вибраторна енергија „Реч” или Ом. Исус је рекао: 
„Не живи човек о самом хлебу [материјалним изворима енергије — храни, води 
и кисеонику], но о свакој речи која излази из уста Божјих” (Матеј 4:4)

Парамаханса Јогананда је илустровао овај принцип поређењем тела с 
акумулатором аутомобила. Век трајања акумулатора зависи само делимично 
од хемикалија и дестиловане воде којом се споља опскрбљује; такође је 
потребно да вибрирајућа електрична струја из генератора аутомобила напуни 
акумулатор и омогући му да произведе још енергије из хемикалија. Празан 
акумулатор аутомобила не може да се напуни свежим хемикалијама; потребно 
му је електрично пуњење да би се напунио. Слично томе, мртво тело не може 
да се оживи тако да се желудац напуни храном, а плућа ваздухом. Да би се те 
хемикалије претвориле у енергију, телу је потребна вибрирајућа животна струја 
(„реч”), која „излази” из медуле облонгате („Божјих уста”) у делове тела. Снага 
воље привлачи ту животну силу у медулу из околне космичке енергије.
.



осетите да исцељујућа енергија истиче из ваших руку 
према онима којима је оздрављење потребно.

2. Молите се: „Небески Оче, Ти си свеприсутан; Ти 
си у свој својој деци; манифестуј Твоју исцељујућу 
присутност у њиховим умовима.” Брзо окрећите 
руке (према напред) једну око друге. Ваше руке 
ће ускоро бити испуњене космичком енергијом. 
Концентришите се на космичку енергију која улази 
у медулу облонгату и утиче у руке. Наставите 
да окрећете руке десет до двадесет секунди. Сад 
подигните руке и испружите их испред себе 
до висине чела и певајте Ом. Полако спуштајте 
испружене руке и за то време визуализујте како 
исцељујуће вибрације теку из ваших руку према 
онима за које се молите.

3. Молите се: „Небески Оче, Ти си свеприсутан; Ти 
си у свој својој деци; манифестуј Твоју исцељујућу 
присутност у њиховим душама.” (Поновите технику 
трљања руке једну о другу и певања Ом као што је 
описано у тачки 1 горе.)

4. С уздигнутим рукама још једном певајте Ом, шаљући 
исцељујуће вибрације мира и хармоније целом свету.

Молитвено служење код куће
Они који не могу да се придруже групном 

молитвеном кругу, могу код куће да обаве приватно 
или породично молитвено служење, придржавајући 
се горе наведеног формата. То може да буде део нечије 
редовне јутарње или вечерње медитације ако желите6. 
6 Ако је могуће, било би корисно да молитвено служење увек радите у соби 
или делу собе који се уобичајено користe за ту сврху, јер ће то да олакша да се 
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Многе породице су установиле да окупљање — чак и 
позивање пријатеља и других чланова заједнице — да се 
моле за друге и за мир у свету увелико придоноси духу 
љубави и хармоније у дому и у широј заједници.

Кључеви успешне молитве
Понекад људи питају: „Који је најбољи начин да се 

молим за друге?” Шри Даја Мата је рекла: 
„Молити се за друге је исправно и добро… тражити, 
пре свега, да буду пријемчиви за Бога и да тако приме 
физичку, менталну или духовну помоћ директно од 
Божанског Лекара. То је основ сваке молитве. Божји 
благослов је увек присутан; пријемчивост често 
недостаје. Молитва појачава пријемчивост...”
„Када афирмишете исцељење за друге или за себе, 
замислите огромну силу Божје исцељујуће моћи 
као бело светло које окружује вас или особу за 
коју се молите. Осећајте како растапа сву болест и 
несавршеност. Свака уздижућа мисао коју мислимо, 
свака молитва коју изговоримо, свако добро дело 
које урадимо, оплемењени су Божјом моћи. Ову моћ 
можемо да манифестујемо на све веће и веће начине 
како наша вера постаје јача, а наша љубав према Богу 
све дубља.”

У учењима друштва Self-Realization Fellowship 
Парамаханса Јогананда је дао корак по корак упутства 
за спознавање Божје присутности у нама кроз научне 
методе концентрације и медитације. А његова велика 
жеља је била да види како они, који су практиковали 
такве методе, служе другима из властите проширене 
свести о Божанској присутности у свима — из стварног 
сазнања да је свет једна породица.

концентрација, љубав и пажња усмере на Бога.
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Цитати из писама упућених Молитвеном савезу

„Ваше молитве пуне љубави су помогле да се остваре 
чуда... Моје оздрављење је текло брзо, а моја вера се 
неизмерно продубила јер сам осетио Божју љубав и 
исцељујућу присутност која ме окружује.”

— Д.Б., Топанга, Калифорнија

„Желим да вам кажем колико сам дубоко дирнута 
и колико сам захвална Молитвеном савезу. У сваком 
поједином случају кад сам познавала особу за кога се 
молите, приметила сам да је дошло до благотворне 
промене у животу те особе. Испрва сам једноставно била 
задивљена тиме, а сада је моја вера у Бога и у молитву 
постала много дубља. Знам да Бог помаже свима који Му 
се дубоко и искрено моле.”

—Р.Х., Питсбург, Пенсилванија

„Отац једног од поклоника нашег локалног SRF-а се 
недавно тешко разболео и ја сам био један од лекара који 
су га лечили. Његово здравље се чудесно побољшало тек 
након што смо извели технику исцељења. Ово је на мене 
оставило дубок утисак, будући да сам приметио да моћна 
снага ове технике делује кроз нас стварајући позитивне 
ефекте изван наших конвенционалних ресурса.”

— Др Г.Р., Санта Фе, Аргентина

„Дуги низ година сам сумњао у ефикасност молитве 
за друге — нисам видео никакав доказ да то стварно 
делује. Али уздигнутост духа коју сада осећам, што је 
сигурно резултат ревних молитви Молитвеног савеза у 
моје име, даје ми живи доказ да молитва делује. Препреке 
које су се чиниле непремостивима полако нестају.”

— Б.Р., Амерст, Масачусетс

„Пре годину дана сам затражио вашу помоћ за 
девојчицу која је била озбиљно болесна од леукемије 
и хепатитиса. Сада је савршено здрава. Нема знакова 
ћелија рака у њеном организму. Ово изузетно исцељење 
непроцењива је демонстрација да човек није сам у овом 
хаотичном свету.”

— Е.Н., Наполи, Италија
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Ефикасност Светског молитвеног круга не зависи 
само од свесрдног учествовања што више саосећајних 
душа, него и од дубине заједништва којег су постигли 
појединачни чланови молитвеног круга. Да би Бог 
одговорио на вашу молитву, битно је да знате како 
да се молите. Кључне тачке које треба да запамтите 
за ефикасну молитву сажето су описане на следећим 
страницама.

Концентрација
Успешна молитва у великој мери зависи од 

способности да се концентришемо — способности да 
ослободимо ум од сметњи и да га усмеримо на једну 
ствар на коју год ми пожелимо. Баш као што раштркане 
сунчеве зраке могу да конвергирају кад се користи лупа 
како би се створила снажна моћ горења, тако суптилна, 
али моћна енергија која је латентна у мислима, осећајима 
и изговореним речима може да се скупи у свемоћну 
молитву кроз одређен метод концентрације. Огромни 
резервоари менталне моћи могу да се искористе помоћу 
концентрације — моћи која може да се користи у било 
којем спољашњем настојању, или изнутра, како би се 
стекло искуство наше непромењиве сродности с Богом.

Важност медитације
Медитација је концентрација која се користи за 

спознавање Бога. Парамаханса Јогананда је подучавао 
да је пре молитве добро да се медитира како би 
се стекла свест да смо створени „на слику Божју.” 
Технике концентрације и медитације попут оних које 
се уче у лекцијама Self-Realization Fellowship Lessons 
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интериоризују ум, откривајући божански Дух унутра у 
нама. Концентрација на ту унутрашњу свету Присутност 
доводи до директне перцепције нашег истинског Ја, или 
душе, која је увек једно с Богом.

„Бог не жели да се молимо као просјаци”, рекао је 
Парамахансађи, „улагивајући Му се да нам да оно што 
желимо. Као и сваки други отац који воли, Он ужива у 
испуњавању наших достојних жеља. Према томе, прво 
успоставите свој идентитет с Њим кроз медитацију. Тада 
ћете с дечјим ишчекивањем пуним љубави моћи да од 
вашег Оца затражите оно што вам треба, знајући да ће 
ваш захтев бити испуњен.”

Снага воље
Снага воље је  кључни елеменат у молитви. 

„Континуисана, мирна, снажна употреба воље потреса 
силе стварања и доноси одговор од Бесконачног”, рекао је 
Парамахансађи. „Ако сте упорни и одбијате да прихватите 
неуспех, предмет ваше воље мора да се материјализује. 
Ако непрекидно користите ту вољу кроз ваше мисли и 
активности, оно што прижељкујете мора да се оствари. 
Иако не постоји ништа на свету што би се прилагодило 
вашој жељи, ако ваша воља истраје, жељени резултат ће 
се некако манифестовати. У таквој врсти воље лежи Божји 
одговор, јер воља долази од Бога, а непрекидна воља је 
божанска воља.”

У молитви је потребно да се разликују пасиван став да 
ће Бог да учини све и други екстрем — да се ослања само 
на властите напоре. „Треба успоставити равнотежу између 
средњовековне идеје о потпуној зависности од Бога и 



модерног начина ослањања искључиво на его”, објаснио 
је Парамаханса Јогананда.

Када се Исус молио: „Нека буде воља Твоја”, пре него 
што је био осуђен на распеће, није порицао властиту 
вољу. Морао је потпуно да овлада вољом да би се предао 
Божјем божанском плану за свој живот. Мало људи је 
развило своју снагу воље у тој мери. Али Бог очекује од 
нас као своје деце да користимо Његове дарове разума, 
воље и осећаја најбоље што можемо у сваком настојању. 
Док користимо сва средства која су нам на располагању 
да постигнемо успех, требали бисмо истовремено да 
тражимо вођство од Божанске Присутности у себи. 
Овакав уравнотежен став доводи до сталожености, 
разумевања, усклађивања наших људских и божанских 
способности, као и усклађивања наше људске воље с 
вољом Бога.

Преданост, љубав према Богу
Молитва прожета преданошћу је најефикаснија 

молитва. Преданост, љубав према Богу, је магнетска 
привлачност срца којој Бог не може да одоли. 
Парамаханса Јогананда је рекао: „Трагалац за срцима 
жели само вашу искрену љубав. Он је као мало дете: 
неко може да му понудити сво своје богатство, а Он га 
не жели; а други вапи за Њим: ‘О, Господе, волим те!’ и у 
срце тог поклоника Он долази трчећим кораком.”

Будући да зна све ствари пре него што их затражимо7, 
 Бога више интересује наша љубав него досадно дугачке 
молитве. Џон Банјан је рекао: „У молитви је боље 
имати срце без речи, него речи без срца”. Механичка 

7 „…зна Отац ваш шта вам треба пре молитве ваше” (Матеј 6:8).



молитва је, лишена пажње и осећаја, као да одсутног ума 
Господу дајете увело цвеће — принос који вероватно 
неће изродити неким одговором! Али ако опет изнова 
позивамо Бога, с преданошћу, концентрацијом и снагом 
воље, спознаћемо без сумње да наше молитве чује и 
услишава онај Божански чија је моћ и брижност за нас 
апсолутна и неограничена.

v v v

Благословљени су они који моле за друге јер тиме 
постају свесни јединства целог живота. Ми нисмо 
изолована бића, која се сама боре против сила недаћа. 
Наша срећа је повезана са срећом свих; наше највише 
испуњење лежи у добробити свих. Свима вама који 
схватате ову истину и учествујете у Светском молитвеном 
кругу где дајете своје време и саосећање, исказујемо 
наше дубоко уважавање. Кроз такво несебично служење 
човечанству, будите увек свесни сталне заштите и љубави 
Бога која све испуњава.

Self-Realization Fellowship



„Помолимо се у нашим срцима за лигу душа и уједињени 
свет. Иако можемо да се чинимо подељени расом, 
вером, бојом, класом и политичким предрасудама, 
ипак, као деца једног Бога у нашим душама можемо 
да осетимо братство и јединство света. Нека радимо 
на стварању уједињеног света у којем ће свака нација 
бити користан део, вођени од Бога кроз човекову 
просветљену савест.
„У нашим срцима сви можемо да научимо да будемо 
слободни од мржње и себичности. Молимо се за 
хармонију међу народима, да марширају руку под руку 
кроз врата поштене нове цивилизације.”

— Парамаханса Јогананда



Позивамо вас да нам се придружите у служењу светске 
породице кроз молитву. . .

Ако желите да учествујете у Светском молитвеном кругу друштва Self-
Realization Fellowship, слободно се пријавите на нашој интернет страници, 
или нам пошаљите овај образац поштом или факсом (погледајте доле).

ПОПУНИТИ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА
                                                            датум ____________________________________
                                                                                          Date

име и презиме _______________________________________________________________
Name                             Mr. Mrs. Ms. Miss              гдин гђа гђица 

адреса_________________________________________ _____________________________
Address

град ________________________________________________________________________
City and State

поштански број_______________________________________ држава ________________ 
Zip or Postal Code

телефон (опционално)_________________________________________________________ 
Telephone (optional)

адреса е-поште _______________________________________ _ _____________________
Email Address

Референтни број (ако сте SRF ученик)  __________________________________________
Reference Number (if SRF student)

nn Планирам да држим приватна или породична молитвена служења код 
своје куће.
I plan to conduct private or family prayer services in my home.

nn Присуствујем молитвеним служењима која се одржавају у храму или 
центру за медитацију друштва Self-Realization Fellowship у мојем крају.
I am attending prayer services held at the Self-Realization Fellowship temple or meditation center in my area.

nn Примам лекције Self-Realization Fellowship Lessons и желео/ла бих 
информације о храму или центру за медитацију друштва Self-Realization 
Fellowship који су је најближи.
I am a student of the Self- Realization Fellowship Lessons and would like information about the Self- 
Realization Fellowship temple or meditation center nearest me.

nn Не примам лекције Self-Realization Fellowship Lessons и желео/ла бих да 
добијем више информација о учењима Парамахансе Јогананде.
I am not a student of the Self- Realization Fellowship Lessons and would like to receive more information 
about the teachings of Paramahansa Yogananda.

Self-Realization Fellowship Worldwide Prayer Circle
3880 San Rafael Avenue • Los Angeles, CA 90065-3219 

тел. +1 (323) 225-2471 • факс +1 (323) 225-5088
www.yogananda.org

Country

http://www.yogananda.org/


Self-Realization Fellowship
Друштво Self-Realization Fellowship је међународна 

непрофитна верска организација коју је 1920. године 
основао Парамаханса Јогананда како би људима свих 
раса, култура и веровања представио древну науку 
и филозофију јоге и њене традиционалне методе 
медитације. Међу циљевима и идеалима друштва су: 
Потицање разумевања и сарадње међу свим религијама 
и веће свести о њиховом темељном јединству, као и 
ширење знања о специфичним научним техникама за 
постизање директног личног искуства Бога.

Нашироко уважен као један од истакнутих духовних 
личности нашег времена, Парамаханса Јогананда је 1893. 
године рођен у северној Индији. Године 1920. био је позван 
да буде индијски делегат на међународној конференцији 
религијских вођа у Бостону, а у Сједињеним Државама 
је остао више од тридесет година, све до своје смрти 
1952. године. Кроз свој живот и учења на далекосежне 
начине је придонео уважавању источњачке духовне 
мудрости на Западу. Његова Аутобиографија једног 
јогија се сматра модерним духовним класиком.

Следећу почаст је Шри Јогананди одала Влада Индије 
поводом издавања специјалне пригодне марке у његову 
част: „Идеал љубави према Богу и служења човечанству 
нашао је пуни израз у животу Парамахансе Јогананде... 
Иако је највећи део свог живота провео изван Индије, 
он и даље заузима своје место међу нашим великим 
свецима. Његов рад и даље расте и сјаји све јаче, те 
привлачи људе посвуда на пут ходочашћа Духа.”

Данас се духовни и хуманитарни рад који је започео 
Парамаханса Јогананда наставља под вођством брата 



Чидананде, председника друштва Self-Realization 
Fellowship/Yogoda Satsanga Society of India. Осим 
објављивања списа и снимљених говора Шри Јогананде, 
друштво Self-Realization Fellowship надгледа храмове, 
центре за духовну обнову и центре за медитацију широм 
света, као и монашке заједнице друштва Self-Realization 
Fellowship и Светски молитвени круг.

Ако сте заинтересовани да знате више о учењима 
Парамахансе Јогананде, наћи ћете информације на нашој 
интернет страници: www.yogananda.org. Такође можете 
да затражите — било на нашој интернет страници 
или путем телефона, факса или поште — нашу уводну 
литературу и каталог у којем су наведене све наше књиге, 
фотографије, снимљени говори и музика. 

Self-Realization Fellowship
3880 San Rafael Avenue Los Angeles, CA 90065-3219

тел. +1 (323) 225-2471 • факс +1 (323) 225-5088
www.yogananda.org

http://www.yogananda.org/
http://www.yogananda.org/
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