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Mój Drogi / moja Droga,
Za pomocą tej małej książeczki o Ogólnoświatowym Kręgu 

Modlitewnym Self-Realization Fellowship zapraszam cię do 
dołączenia do nas w służeniu innym poprzez dynamiczną siłę 
modlitwy.

Czytając w gazetach każdego dnia o nowych chorobach 
lub katastrofach, lub kolejnym międzynarodowym kryzysie, 
który przybliża świat do wojny, wiele osób ma głębokie poczucie 
niepewności co do własnego życia i swoich najbliższych. 
Osiągnęliśmy punkt, w którym wielu z nas zastanawia się: „Czy 
jest coś na tym świecie, na czym mogę polegać? Czy jest coś, co 
mogę zrobić, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom dla pokoju 
i bezpieczeństwa, których życzę sobie i całej ludzkości?”.

Odpowiadamy chętnie na takie pytania — zawsze istnieje 
odpowiedź na te problemy, które tak bardzo niepokoją nasze 
serca. Jedynym powodem dlaczego ludzie cierpią z braku fizycznej 
i emocjonalnej harmonii i dlaczego narody doświadczają 
narodowych i międzynarodowych walk — jest odcięcie się od 
źródła boskiej mocy i błogosławieństwa poprzez ich własne złe 
myśli i działania.

Dziś, być może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, 
konieczne jest przeciwdziałanie tej negatywności. Jeśli chcemy 
dążyć do czegoś więcej niż tylko niełatwej egzystencji na tej 
ziemi, musimy odnowić nasze połączenie z boskim Źródłem. 
Taki jest cel Ogólnoświatowego Kręgu Modlitewnego 
Self-Realization Fellowship. Dlatego też zachęcam cię do 
głębokiego zastanowienia się nad przesłaniem tej broszury. 
Opisuje ona jak każdy mężczyzna, kobieta i dziecko — 
wszystkich ras i religii — może efektywnie działać w celu 
uzdrowienia i bezpieczeństwa dla siebie i swoich bliskich. 
A twoje osobiste wysiłki skupiania się na mocy modlitwy 



— nieograniczonej mocy Boga w każdym z nas — mogą 
przyczynić się bardzo do zapewnienia większej harmonii 
wśród niespokojnych narodów świata.

Mamy nadzieję, że dołączysz do tego ogólnoświatowego 
kręgu modlitewnego, dzięki któremu mężczyźni i kobiety na 
całym świecie zdołają przebudzić się i bardziej uświadomić sobie 
boską moc w sobie, oraz że będą ją wyrażać na zewnątrz jako 
pokój i braterstwo między wszystkimi ludźmi.

W boskiej przyjaźni,

Śri Daja Mata
Trzeci prezydent Self-Realization Fellowship1

1 W dosłownym tłumaczeniu „Stowarzyszenie Samorealizacji”. Paramahansa 
Jogananda wyjaśnił, że nazwa Self-Realization Fellowship oznacza „wspólnotę z Bogiem 
poprzez Samorealizację i przyjaźń ze wszystkimi poszukującymi prawdy duszami”.



Silna i głęboka modlitwa na pewno otrzyma odpowiedź 
od Boga […]. Dzięki zastosowaniu nauki w religii, twoja 
słaba wiara w duchowe możliwości może stać się ich 
urzeczywistnieniem w jak najwyższym stopniu.

v v v

Większość ludzi uważa bieg wydarzeń za naturalny 
i nieunikniony. Niewiele wiedzą o tym, jakie radykalne 
zmiany możliwe są dzięki modlitwie.

v v v

Pan jest Matką wszystkich matek, Ojcem wszystkich ojców, 
Jedynym Przyjacielem tuż za wszystkimi przyjaciółmi. 
Jeśli zawsze myślisz o Nim jako o najbliższym z bliskich, 
będziesz świadkiem wielu cudów w swoim życiu.

– Paramahansa Jogananda
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Bóg jest miłością, która podtrzymuje wszechświat oraz 
oceanem życia i mocy, który przenika całe stworzenie. Poprzez 
naukowe metody modlitwy, możemy świadomie dostroić się 
do tej Nieskończonej Mocy i przynieść uzdrowienie dla ciała, 
umysłu i ducha. Metody i zasady opisane w tej broszurze 
mogą być używane przez każdego niezależnie od religijnego 
wyznania, ponieważ nie opierają się na dogmatach czy wierze, 
ale na zastosowaniu uniwersalnych praw.

Moc modlitwy

Ci co wątpią, uważają modlitwę za niejasne i nieskuteczne 
ćwiczenie w myśleniu o czymś nieosiągalnym. Często ludzie 
uciekają się do modlitwy tylko wtedy, gdy mają poważne 
kłopoty i kiedy wszystkie inne opcje ich zawiodły. Ale 
Paramahansa Jogananda nauczał, że prawdziwa modlitwa 
oparta jest na nauce — opiera się na precyzyjnych prawach, 
które rządzą całym stworzeniem, oraz jest niezbędna do 
codziennego harmonijnego życia. Wyjaśnił, że nasze ciała 
fizyczne i świat materii, w którym żyjemy, to skondensowane 
niewidzialne wzorce energii. Energia ta z kolei jest wyrazem 
bardziej subtelnych wzorców myślowych – subtelniejszych 
wibracji, które zarządzają wszystkimi przejawami 
energii i materii. Całe stworzenie zostało powołane do życia 
przez Boga najpierw w myśli – jako idea. Następnie Boska 
Świadomość skondensowała swoją wolą wzorce myślowe  
w światło i energię, oraz w końcu w mniej subtelne wibracje 
materii.

Jako istoty ludzkie stworzone na obraz Boga 
różnimy się od niższych form stworzenia: mamy wolność 
korzystania z tych samych mocy myśli i energii. Poprzez 
myśli, które zwykle utrzymujemy i według których działamy, 
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tworzymy okoliczności, przez które przewija się nasze 
życie. Naukowa modlitwa oparta jest na zrozumieniu tej 
prawdy i na zastosowaniu uniwersalnych sił twórczych: 
dostraja się ona do wzorców myślowych Boga odnośnie 
zdrowia, harmonii i doskonałości, a następnie korzysta z mocy 
woli, aby pokierować energią tak, aby pomóc tym wzorcom 
zmaterializować się.

Modlitwa jest nauką, dzięki której możemy dostroić 
ludzki umysł i wolę do świadomości i woli Boga. 
Poprzez modlitwę tworzymy przepełniony miłością 
osobisty związek z Bogiem i Jego odpowiedź jest 
niezawodna. W autobiografii Paramahansy Joganandy 
czytamy:

„Pan odpowiada wszystkim i pracuje dla wszystkich. 
Rzadko ludzie zdają sobie sprawę, jak często Bóg wysłuchuje 
ich modlitw. Nie faworyzuje On nielicznych, lecz słucha 
każdego, kto zwraca się do Niego z ufnością. Jego dzieci 
powinny zawsze mieć niewzruszoną wiarę w pełną miłości 
dobroć ich Wszechobecnego Ojca”.

Przez cierpliwe i wytrwałe stosowanie nieograniczonej 
mocy Boga możemy z Jego miłością i pomocą stworzyć 
okoliczności jakich pragniemy i pokonać trudności i choroby  
nie tylko swoje własne, ale i innych.

Kierowanie uzdrawiającej energii do innych

Jak nasze modlitwy mogą wpłynąć na życie 
innych? W ten sam sposób w jaki doskonalą nasze własne: 
poprzez wszczepianie w świadomość pozytywnych wzorców 
zdrowia, sukcesu i zdolności przyjmowania boskiej pomocy. 
Paramahansa Jogananda napisał:

„Ludzki umysł, uwolniony od zaburzeń lub «zakłóceń» 
wynikających z niepokoju, jest zdolny do pełnienia 
wszystkich funkcji skomplikowanych mechanizmów 
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radiowych – wysyłania, odbioru oraz wyciszania 
niepożądanych myśli. Tak jak moc stacji radiowej jest 
regulowana przez ilość prądu elektrycznego, który może 
ona wykorzystać, tak skuteczność ludzkiego radia zależy 
od stopnia siły woli posiadanej przez każdą osobę”.

Umysły oświeconych mistrzów2, którzy doskonale 
zestroili swoją wolę z wolą Boga, mogą przekazywać boską 
moc, która przynosi natychmiastowe uzdrowienie ciała, 
umysłu i ducha. Pisma i wykłady Paramahansy Joganandy 
obfitują w przykłady takich uzdrowień. Tłumaczył on, że choć 
wydają się one cudowne, boskie uzdrowienia są naturalnym 
rezultatem naukowego spełniania uniwersalnych praw 
stworzenia. Przekazując boskie wzorce-idee doskonałości  
z wystarczającą siłą woli i energią, aby je przejawić  
w umysłach i ciałach innych, ci oświeceni podążają za tym 
samym procesem, według którego wszystko we wszechświecie 
zostało uformowane.

Każda osoba, która modli się zgodnie z tymi zasadami, 
zauważy, że jej modlitwy również mają odczuwalny 
wpływ. I chociaż nasza indywidualna moc jest oczywiście 
słabsza od tej, którą może przekazać mistrz, to kiedy 
zjednoczymy modlitwy tysięcy osób, wtedy potężne wibracje 
pokoju i boskiego uzdrowienia wytworzone w ten sposób 
mają nieocenioną wartość, która pomaga w przejawieniu 
pożądanych rezultatów. W tym celu Paramahansa Jogananda 
stworzył Radę Modlitewną Self-Realization Fellowship  
i Światowy Krąg Modlitewny.

2   Ty c h ,  k t ór z y  o s i ą g a j ą c  s a m o k ont ro l ę ,  u ś w i a d om i l i  s o b i e  s w oj ą 
tożsamość z wszechobecnym Duchem.
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Najwyższa służba dla ludzkości

Osoby wrażliwe duchowo odczuwają cierpienie innych 
jak swoje własne. W naszym niespokojnym świecie, gdzie 
niezliczone tysiące ludzi są nękane przez wojny, ubóstwo, 
choroby, niepokój i brak celu w życiu, współczujący 
mężczyźni i kobiety z natury rzeczy odczuwają wielką 
troskę o dobro swoich braci i sióstr we wszystkich narodach. 
Takie osoby często zastanawiają się: „Co mogę zrobić, aby 
pomóc złagodzić problemy świata?”.

Odpowiedź Paramahansy Joganandy była jednoznaczna: 
,,Tylko świadomość duchowa – uświadomienie sobie 
obecności Boga w sobie i w każdej innej żywej istocie – może 
uratować świat. Bez niej nie widzę szans na pokój. Zacznij od 
siebie. Nie ma czasu do stracenia. Twoim obowiązkiem jest 
wykonać swoją część, aby ustanowić Królestwo Boże na 
ziemi”.

Uświadom sobie obecność i miłość Boga wewnątrz – 
promieniuj je na zewnątrz. Wielcy święci i mistrzowie poprzez 
wieki nauczali, że jest to jedyna praktyczna odpowiedź na 
problemy ludzkości, ponieważ istnieje dynamiczny związek 
pomiędzy naszą świadomością a sytuacją na świecie. Kiedy 
ludzie mówią o problemach „politycznych”, „społecznych” 
czy „międzynarodowych”, często nie zdają sobie sprawy, że 
te warunki to nic innego jak skumulowane myśli i działania 
milionów jednostek. A jedynym sposobem na zmianę 
warunków na świecie jest zmiana nas samych. Paramahansa 
Jogananda powiedział:

„Nagłe kataklizmy, które występują w przyrodzie, tworząc 
spustoszenie i masowe szkody, nie są «aktami Boga». 
Takie katastrofy są rezultatem myśli i działań człowieka. 
Gdziekolwiek światowa wibracyjna równowaga dobra i zła 
zostanie zakłócona przez nagromadzenie szkodliwych 

Człowiek osiągnął krytyczny moment w historii, 
w którym musi zwrócić się do Boga, aby uniknąć 
konsekwencji własnego błędnego myślenia. Musimy 
się modlić, i to nie tylko nieliczni z nas, ale wszyscy. 
Musimy modlić się jasno, żarliwie, szczerze i z coraz 
większą mocą wraz ze wzrostem naszej wiary.

Musimy wywierać wpływ na przywódców 
świata, prosząc, aby Duch Boży zstąpił do ich serc 
i umysłów. Musimy wpływać na nas samych, każdy 
z nas z osobna, prosząc o Bożą pomoc w życiu tak, 
aby móc osiągnąć pokój.

Musimy modlić się w kościele, w domu, 
w pociągu, podczas jazdy samochodem, w pracy 
– i nie ustawać. Każdy z nas jest teraz potrzebny. 
Zdolność każdej jednostki do szukania boskiej 
pomocy jest niezbędnym ogniwem w złotym 
łańcuchu harmonii i pokoju.

Modlitwa jest dynamicznym przejawem miłości 
wyrażanej przez troskliwe osoby, które wyciągają 
ręce po Bożą pomoc dla człowieka. Możesz pomóc 
zmienić świat poprzez swoje modlitwy i swoje 
modlitewne działania.

– Dag Hammarskjöld podczas poświęcenia 
Sali Medytacyjnej w Siedzibie Organizacji 

Narodów Zjednoczonych
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wibracji, będących wynikiem złego myślenia i złego 
postępowania człowieka, tam zobaczycie dewastację […].
Wojny są wywoływane nie przez opatrznościowe boskie 
działanie, ale przez powszechny materialny egoizm […]. 
Kiedy w świadomości człowieka dominuje materialność, 
następuje emisja subtelnych negatywnych promieni. 
Ich skumulowana moc zakłóca elektryczną równowagę 
natury i wtedy właśnie dochodzi do trzęsień ziemi, 
powodzi i innych katastrof”.

Kontakt z Bogiem przynosi indywidualne  
i międzynarodowe uzdrowienie

Jednocześnie Paramahansa dźi podkreślił, że negatywne 
wibracje egoizmu, chciwości i nienawiści, które przynoszą 
choroby i nieszczęście jednostkom, wojny i klęski 
żywiołowe narodom, mogą zostać przezwyciężone, jeśli 
wystarczająca liczba mężczyzn i kobiet zwróci się do 
Boga w medytacji i modlitwie. Zmieniając siebie – poprzez 
życie duchowe i komunię z Bogiem – automatycznie 
promieniujemy wibrac jami  pokoju  i  harmoni i , 
które w znacznym stopniu przeciwdziałają negatywnym 
skutkom nieharmonijnego życia.

Dlatego też modlitwa za innych, będąc kanałem 
dla uzdrawiającej mocy Boga, jest jedną z najwyższych 
posług, jakie możemy zaoferować. Materialna pomoc 
charytatywna, praca społeczna i inne formy pomocy są 
wartościowe i niezbędne w tymczasowym łagodzeniu 
c ier pien i a  innych ,  a l e  nau kowa mo d l i t wa  j e s t 
wymierzona w główną przyczynę cierpienia na świecie: 
niewłaściwe wzorce myślowe ludzkości.

Poprzez uczestnictwo w Światowym Kręgu Modlitewnym 
każdy z nas może pomóc w najbardziej efektywny sposób 
przynieść trwały pokój i uzdrowienie światu oraz każdej 
drogiej nam osobie, która potrzebuje pomocy.
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Światowy Krąg Modlitewny
Paramahansa Jogananda oddał wielką przysługę 

ludzkości poprzez swoje modlitwy o pokój na świecie i poprzez 
uzdrawianie ludzi z ich fizycznych, umysłowych i duchowych 
dolegliwości. Każdego ranka w głębokiej medytacji 
przywoływał Boże błogosławieństwa dla wszystkich, którzy 
prosili o pomoc, i wysyłał im uzdrawiającą energię poprzez 
wykonywanie prostej, ale bardzo skutecznej techniki 
(opisanej na stronie 19). Z czasem Paramahansa dźi poprosił 
wszystkich mnichów i mniszki z Zakonu Self-Realization, 
aby przyłączyli się do niego w tym przedsięwzięciu służenia 
światu poprzez modlitwę. Tak narodziła się Rada Modlitewna 
Self-Realization Fellowship.

Ambasador Indii w Stanach Zjednoczonych dr Binay Ranjan Sen wraz  
z Paramahansą Joganandą w Międzynarodowej Siedzibie Self-Realization 
Fellowship, Los Angeles 1952. Ambasador Sen powiedział później:
„Gdybyśmy mieli dziś w Organizacji Narodów Zjednoczonych człowieka 
takiego jak Paramahansa Jogananda, prawdopodobnie świat byłby lepszym 
miejscem niż jest”.
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Praca tej Rady Modlitewnej, prowadzona przez 
duchowych następców Paramahansy Joganandy, trwa 
nieprzerwanie od lat. Rada głęboko medytuje i modli się za 
innych każdego ranka i wieczora, a także wykonuje technikę 
uzdrawiania praktykowaną i nauczaną przez Paramahansę 
Joganandę. Niezliczone listy skierowane do Self-Realization 
Fellowship od tych, którzy szukali i otrzymali pomoc, 
świadczą o nieograniczonej mocy Boga, która jest skutecznie 

Paramahansa Jogananda i Mahatma Gandhi
Wardha, Indie, 1935 r.

Śri Jogananda czyta notatkę napisaną przez Gandhiego (był to poniedziałek, 
dzień przeznaczony przez Mahatmę na przestrzeganie ciszy). Następnego 
dnia, na prośbę Gandhiego, Jogananda udzielił mu instrukcji w zakresie nauki 
Krijajogi.
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kierowana do innych przez Radę Modlitewną w celu 
uzdrowienia ciała, umysłu i ducha.

Paramahansa Jogananda często wyrażał życzenie, 
aby uzdrawiająca praca Rady Modlitewnej została 
powiększona o modlitwy członków i  przyjaciół  
Self-Realization Fellowship w każdym kraju, tworząc duchową 
jedność współczujących serc – światowy krąg modlitewny. Od 
czasu założenia Światowego Kręgu Modlitewnego, modlitwy 
ofiarowywane przez uczestników na całym świecie pomagają 
tworzyć rosnący przypływ boskiej mocy, okrążającej glob 
harmonią, dobrą wolą i pokojem.

Mamy nadzieję,  że pomożecie wzmocnić ten 
uzdrawiający przypływ siłą modlitw płynących z waszych 
dusz. Cotygodniowe ceremonie modlitewne odbywają 
się w świątyniach, ośrodkach i grupach medytacyjnych  
Self-Realization Fellowship.

Jeśli nie możesz uczestniczyć w tych spotkaniach lub 
jesteś wyznawcą innej duchowej nauki, możesz zechcieć 
poprowadzić cotygodniowe prywatne spotkanie we własnym 
domu (zob. instrukcje na stronie 22). Jak wspomniano 
wcześniej, podstawowe zasady modlitwy i uzdrawiania 
opisane w tej książeczce mogą być stosowane przez 
każdego, niezależnie od przynależności religijnej. Jeśli 
chcesz uczestniczyć w Światowym Kręgu Modlitewnym  
Self-Realization Fellowship, zobacz formularz rejestracyjny 
na końcu tej broszury.

Prośby o modlitwy

Zapraszamy do składania próśb o modlitwy za 
siebie i za innych, przesyłając imiona i nazwiska poprzez 
naszą stronę internetową, pocztą, telefonicznie lub faksem. 
Wszystkie prośby otrzymują natychmiastowe i pełne 
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Pomnik pokoju na świecie poświęcony Gandhiemu w świątyni Lake Shrine 
Self-Realization Fellowship

W świątyni Lake Shrine Self-Realization Fellowship na terenie Pacific 
Palisade w Kalifornii złożona jest część prochów Mahatmy Gandhiego, które 
zostały przesłane z Indii Paramahansie Joganandzie przez dobrze znanego 
dziennikarza i wydawcę, który wiedział o głębokiej duchowej więzi, jaka 
łączyła tych dwóch wielkich ludzi.

„Naukowcy mówią nam, że bez obecności spajającej 
siły między atomami, które tworzą naszą kulę ziemską, ta 
rozpadłaby się na kawałki, a my przestalibyśmy istnieć. Ale jako 
że istnieje spajająca siła w ślepej materii, tak też musi istnieć 
ona we wszystkich rzeczach ożywionych. Siłą tą jest Miłość. 
Dostrzegamy ją w relacjach między ojcem a synem, bratem 
i siostrą czy też między przyjaciółmi. Musimy jednak nauczyć 
się korzystać z tej siły pośród wszystkiego, co żyje, a na jej użyciu 
opiera się nasza wiedza o Bogu”.

v v v

„Żaden wysiłek nie jest pełen bez modlitwy – bez 
zdecydowanego rozpoznania, że najlepsze ludzkie przedsięwzięcie 
nie da efektu, jeśli nie ma za sobą Bożego błogosławieństwa”.

– Mahatma Gandhi
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miłości zainteresowanie członków Rady Modlitewnej. Te 
osoby, których imiona i nazwiska zostały przesłane, są 
uwzględniane w specjalnych porannych i wieczornych 
medytacjach uzdrawiających przez trzy miesiące. Żeby 
skorzystać z uzdrawiającej mocy tych medytacji, nie trzeba 
być na nich obecnym.

Prośby o modlitwy są ściśle poufne. Nie musisz dołączać 
opisu problemu, chyba że chcesz to zrobić. Wszystko, co 
jest potrzebne do pracy Rady Modlitewnej i Światowego 
Kręgu Modlitewnego to imię i nazwisko osoby, która tej 
pomocy potrzebuje. Jeżeli szczegóły problemu są znane 
osobom w kręgu modlitewnym, szczegóły te nie powinny być 
dyskutowane. W przeciwnym razie negatywne skojarzenia 
mentalne mogą osłabić siłę modlitwy. Zamiast tego 
członkowie grupy są zachęcani do tego, by koncentrować 
się wyłącznie na mocy uzdrawiającej Boga i na stanie 
doskonałości, aby w ten sposób usunąć stan dysharmonii.

Spotkania modlitewne
(Czas trwania: 15 – 20 minut)

Sp ot k an i a  m o d l i t e w n e  opi s an e  p on i ż e j  s ą 
odprawiane we wspólnotach zakonnych Self-Realization 
Fellowship, świątyniach i w grupach medytacyjnych na 
całym świecie. Korzystają one z dwóch podstawowych 
aspektów naukowej modlitwy: myśli i energii. Najpierw 
myśli o doskonałości i zestrajaniu się z Bożą pomocą są 
przesyłane do osób w potrzebie. Następnie, wykonując 
technikę nauczaną przez Paramahansę Joganandę, 
uzdrawiająca energia jest wysyłana do osób potrzebujących 
tej pomocy.
1. Modlitwa otwierająca.
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2. Opcjonalnie: Krótkie inspirujące czytanie pism 
Paramahansy Joganandy i/albo śpiewanie wybranych 
pieśni z jego książki Cosmic Chants.

3. Krótka medytacja. Dostrój swoje myśli do uzdrawiającej 
obecności Boga, wykonując techniki medytacyjne 
nauczane w Lekcjach Self-Realization Fellowship (jeżeli je 
znasz). Następnie módl się głęboko za wszystkich, którzy 
prosili Radę Modlitewną o pomoc. Dodatkowo możesz 
ukierunkować swoją modlitwę na swoich ukochanych 
albo modlić się o Bożą pomoc w pokonywaniu swoich 
własnych trudności.
Skupiając uwagę na punkcie pomiędzy brwiami3, 
wyobraź sobie wibracyjne światło Boga. Poczuj, 
że jest to wszechpotężna Boska Świadomość, która 
wysyła te skoncentrowane uzdrawiające promienie 
poprzez twoje duchowe oko do wszystkich, którzy 
prosi l i  o  modlitwę.  Być może doświadczysz 
uczucia spokoju i mrowienia w punkcie pomiędzy 
brwiami. W każdym razie bądź pewny, że Boża moc 
uzdrawiania błogosławi tych, za których się modlicie.

4. Opcjonalnie: Po okresie medytacji, w razie potrzeby, 
można zastosować krótką medytację. (Instrukcje 
można znaleźć w piątym rozdziale książki Paramahansy 
Joganandy Naukowe afirmacje uzdrawiające).

5. Wykonaj techniki uzdrawiania nauczane przez 
Paramahansę Joganandę (przedstawione w skrócie na 
następnych stronach).

3  Centrum koncentracji i woli w ciele, często określane jako „duchowe oko” lub jako 
„pojedyncze oko” intuicji; wejście do wyższych stanów świadomości. Jezus odniósł się 
do boskiego światła, które jest postrzegane przez duchowe oko, kiedy powiedział: „[…] 
jeśli więc twoje oko będzie jedno, całe twoje ciało będzie pełne światła” (Mt 6,22) – 
[Tłumaczenie na język polski z Biblii Króla Jakuba – przyp. red.]
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6. Odmów zamykającą modlitwę w intencji światowego 
pokoju.

Technika uzdrawiania nauczana przez 
Paramahansę Joganandę

Wsp ółczesna  nau ka  w y kaza ła ,  że  wszyst ko 
we wszechświecie składa się z energii,  a pozorne 
rozróżnienie pomiędzy ciałami stałymi, cieczami, gazami, 
dźwiękiem i światłem jest jedynie różnicą w szybkości 
wibracji. Podobnie wielkie religie świata uważają, że wszystkie 
stworzone rzeczy wywodzą się z kosmicznej wibracyjnej 
energii Aum4 lub Amen, ze Słowa lub z Ducha Świętego. „Na 
początku było Słowo, a Słowo było od Boga i Bogiem było 
Słowo. Ono było na początku ku Bogu. Przez Nie wszystko 
powstało, a bez Niego ani jedno nie powstało, co jest” (J 1,1-3).

„To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, 
władza władzy ustanowionej przez Boga” (Ap 3,14). Tak jak 
dźwięk jest wytwarzany przez wibracje pracującego silnika, 
tak wszechobecny dźwięk Aum nieomylnie świadczy o pracy 
„Kosmicznego Silnika”, który podtrzymuje całe życie i każdą 
cząstkę stworzenia poprzez wibracyjną energię.

Poprzez koncentrację i siłę woli możemy świadomie 
zwiększać zaopatrzenie organizmu w kosmiczną energię. 
Ta energia może być skierowana do dowolnej części ciała 
albo może ponownie zostać uwolniona w przestrzeń 
kosmiczną poprzez antenę, którą stanowią opuszki palców, 
żeby popłynęła jako uzdrawiająca siła do tych ludzi, którzy 
4  Sanskryckie słowo pierwotne albo podstawowy dźwięk odnoszący się do tego 
aspektu Boga, który stwarza i podtrzymuje całe stworzenie; kosmiczna wibracja 
wedyjskiego Aum stała się świętym słowem Hum dla Tybetańczyków, Amin dla 
muzułmanów i Amen dla Egipcjan, Greków, Rzymian, Żydów i chrześcijan. Z Aum 
można się skontaktować poprzez praktykowanie technik medytacji Self-Realization 
Fellowship. To błogie obcowanie z Boską mocą („Zaś pocieszyciel, Duch Święty 
– J 14,26) jest prawdziwie naukową podstawą modlitwy.
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są w potrzebie – nawet jeżeli są oddaleni o tysiące kilometrów. 
Poprzez wspaniałe wibracje Aum, możemy bezpośrednio 
stykać się z wszechobecną świadomością Boga, tam gdzie 
iluzoryczne koncepcje czasu i przestrzeni są nieobecne. W ten 
sposób uzyskuje się natychmiastowy kontakt pomiędzy 
szczerą prośbą kogoś w potrzebie i skoncentrowaną energią 
wysyłaną przez tych, którzy modlą się za innych ową metodą.

(W pozycji stojącej)

1. Z zamkniętymi oczami módl się:
„Ojcze Niebiański, Tyś jest wszechobecny; Tyś jest we 
wszystkich swoich dzieciach; przejaw swoją uzdrawiającą 
obecność w ich ciałach”. Mając zamknięte oczy, żwawo 
pocieraj dłonie (skierowane przodem do siebie) przez 10 
do 20 sekund. (Ta czynność i ta opisana w następnym 
akapicie są szczególnie skutecznym sposobem 
gromadzenia i odczuwania energii w dłoniach). W tym 
samym czasie skoncentruj się głęboko na kosmicznej 
energii płynącej do twojego ciała przez rdzeń 
przedłużony5 i dalej do twoich rąk i dłoni. Poczujesz 

5  Traktaty jogi wyjaśniają, że energia kosmiczna dostaje się do ciała głównie przez 
rdzeń przedłużony u podstawy mózgu. W pismach świętych rdzeń przedłużony jest 
określany jako „usta Boga”, a kosmiczna wibracyjna energia jako „Słowo” lub Aum. 
Jezus oświadczył: „Nie samym chlebem [materialnym źródłem energii – jedzeniem, 
wodą i tlenem] człowiek żyć będzie, ale każdym słowem wychodzącym przez usta 
Boga” (Mt 4,4).
Paramahansa Jogananda zilustrował tę zasadę porównując ciało człowieka z akumulatorem 
samochodowym. Działanie akumulatora zależy tylko częściowo od chemikaliów i wody 
destylowanej dostarczonych z zewnątrz; potrzebny jest również wibracyjny prąd 
elektryczny z generatora samochodu, aby go naładować i umożliwić wytworzenie 
większej ilości energii z chemikaliów. Rozładowany akumulator nie może być 
naładowany przez napełnienie go świeżymi chemikaliami; potrzebuje on ładunku 
elektrycznego, żeby być ożywionym. Podobnie martwego ciała nie można ożywić 
wypełniając jego żołądek jedzeniem, czy też wypełniając jego płuca powietrzem. 
Żeby przetworzyć te chemikalia na energię, ciało potrzebuje wibrującego prądu życia 
(„słowa”), który przechodzi przez rdzeń przedłużony („usta Boga”) i wpływa do 



ciepło i mrowienie w rękach i dłoniach, jako że gromadzi 
się tam ta uzdrawiająca energia. Nie napinaj się i bądź 
rozluźniony przez cały czas. Teraz podnieś wyprostowane 
ręce przed siebie na wysokość czoła i zaśpiewaj dźwięk 
Aum. W tym samym czasie, kiedy śpiewasz Aum, 
stopniowo opuszczaj ręce, aż spoczną na twoich bokach. 
Robiąc to wyobraź sobie albo odczuwaj mentalnie, że ta 
uzdrawiająca energia płynie z twoich rąk do tych, którzy 
potrzebują uzdrowienia.

2. Módl się: „Ojcze Niebiański, Tyś jest wszechobecny; 
Tyś jest we wszystkich swoich dzieciach; przejaw swą 
uzdrawiającą obecność w ich umysłach”. Obracaj 
szybko rękami (ruchem do przodu) wokół siebie. 
Twoje ręce wkrótce wypełnią się kosmiczną energią. 
Skoncentruj się na tej kosmicznej energii wchodzącej 
do rdzenia przedłużonego i płynącej do rąk. Kontynuuj 
obracanie rękami przez 10 do 20 sekund. Następnie 
podnieś wyprostowane ręce przed siebie na wysokość 
czoła i zaśpiewaj Aum. Pomału opuść wyprostowane 
ręce, cały czas wyobrażając sobie uzdrawiającą wibrację 
płynącą z twoich dłoni do tych, za których się modlisz.

3. Módl się: „Ojcze Niebiański, Tyś jest wszechobecny; 
Tyś jest we wszystkich swoich dzieciach; przejaw 
swoją uzdrawiającą obecność w ich duszach”. Powtórz 
technikę pocierania dłoni i śpiewania dźwięku Aum 
opisaną w punkcie pierwszym.

4. Z podniesionymi rękami śpiewaj Aum jeszcze raz, 
wysyłając uzdrawiające wibracje pokoju i harmonii do 
całego świata.

różnych części ciała. Ta siła życiowa jest wciągana siłą woli do rdzenia z otaczającej nas 
kosmicznej energii.
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Prowadzenie spotkania modlitewnego w domu

Ci, którzy nie mogą przyłączyć się do grupy kręgu 
modlitewnego, mogą mieć swoje własne lub rodzinne 
spotkania modlitewne w domu, postępując zgodnie  
z formatem opisanym powyżej. Jeśli ktoś zechce, może 
stać się to częścią regularnych porannych i wieczornych 
medytacji6. Wiele rodzin odkryło, że wspólne spotkanie 
– nawet z zaproszonymi przyjaciółmi i innymi członkami 
społeczności – w celu modlenia się za innych, jak też o pokój 
na świecie, znacząco przyczynia się do tworzenia ducha 
miłości i harmonii w domu i w większej społeczności.

Klucz do udanej modlitwy
Czasami ludzie pytają: „Jaki jest najlepszy sposób 

modlenia się za innych?”. Śri Daja Mata odpowiedziała:
„Modlenie się za innych jest słuszne i dobre… prosić 
trzeba przede wszystkim, aby byli otwarci na Boga i w ten 
sposób otrzymali pomoc fizyczną, umysłową lub duchową 
bezpośrednio od Boskiego Lekarza. To jest podstawą 
wszelkiej modlitwy. Boże błogosławieństwo jest zawsze 
obecne; często brakuje tylko odbioru. Modlitwa doskonali 
odbiór […].
Kiedy afirmujesz uzdrowienie dla innych lub dla siebie, 
wizualizuj ogromną siłę uzdrawiającej mocy Boga jako białe 
światło otaczające Ciebie lub osobę, za którą się modlisz. 
Poczuj, że topi ono wszystkie choroby i niedoskonałości. 
Każda podnosząca na duchu myśl, którą utrzymujemy, 
każda modlitwa, którą wypowiadamy, każde dobre 
działanie, które wykonujemy jest zapłodnione mocą Boga. 
Możemy przejawić tę moc na coraz to inne sposoby, gdy 
nasza wiara staje się silniejsza, a nasza miłość do Boga staje 
się głębsza”.

6  Jeżeli to możliwe, dobrze jest używać do medytacji modlitewnych pokoju lub części 
pokoju, który jest zwykle używany do tego celu, co sprawi, że będzie łatwiej skupić 
naszą koncentrację i pełną miłości uwagę na Bogu.
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Fragmenty z listów do Rady Modlitewnej

„Wasze pełne miłości modlitwy pomogły uczynić cuda 
[…]. Moje uzdrowienie było szybkie, a moja wiara znacznie się 
pogłębiła, ponieważ czułam kochającą i uzdrawiającą obecność 
Boga wokół mnie”.

– D.B., Tapanga, California.

„Chcę powiedzieć jak bardzo jestem poruszony i wdzięczny 
Radzie Modlitewnej. W każdym przypadku, gdy znałem 
osobę, za którą się modliliście, zauważyłem, że następowała 
korzystna zmiana w życiu tej osoby. Najpierw byłem po 
prostu tym zdumiony; teraz moja wiara w Boga i w modlitwę 
stała się głębsza. Wiem, że Bóg pomaga wszystkim, którzy 
głęboko i szczerze modłą się do Niego”.

– R.H., Pittsburgh, Pennsylvania.

„Ojciec jednego z naszych lokalnych wielbicieli z SRF 
niedawno poważnie zachorował, a ja byłem jednym z lekarzy, 
którzy go leczyli. Jego zdrowie cudownie się poprawiło dopiero 
po tym, jak wykonaliśmy technikę uzdrawiania. Jestem pod 
głębokim wrażeniem, ponieważ zauważyłem, że potężna siła 
tej techniki działa poprzez nas, wywołując pozytywne skutki, 
wykraczające poza konwencjonalne możliwości”.

– Dr G.R., Santa Fe, Argentina.

“Przez wiele lat wątpiłam w skuteczność modlitwy za 
innych – nie widziałam żadnych dowodów na to, że faktycznie 
ona działa. Ale podniesienie na duchu jakie teraz odczuwam, 
co jest z pewnością rezultatem żarliwej modlitwy Rady 
Modlitewnej w moim imieniu, daje mi żywy dowód na to, że 
modlitwa faktycznie działa. Bariery, które wydawały się nie do 
pokonania, powoli znikają”.

– B.R., Amherst, Massachusetts.

„Rok temu poprosiłem was o pomoc dla małej dziewczynki, 
która była poważnie chora na białaczkę i wirusowe zapalenie 
wątroby. Teraz jest całkowicie zdrowa. Nie ma żadnych 
śladów komórek rakowych w jej organizmie. To wyjątkowe 
uzdrowienie jest bezcenną demonstracją, że człowiek nie jest 
sam w tym chaotycznym świecie”.

– E.N., Napoli, Italy.
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W naukach Self-Realization Fellowship, Paramahansa 
Jogananda dał nam „krok po kroku” instrukcje, jak 
za pomocą naukowych metod koncentracji i medytacji 
urzeczywistnić zamieszkującą w nas obecność Boga. 
Jego wielkim pragnieniem było również to, aby ci, którzy 
praktykują te metody, służyli innym z perspektywy własnej 
rozszerzającej się świadomości Boskiej Obecności we 
wszystkich – rzeczywiście uświadamiając sobie świat jako 
jedną rodzinę.

Skuteczność Światowego Kręgu Modlitewnego zależy 
nie tylko od szczerego udziału jak największej ilości 
współczujących dusz, ale także od głębi komunii osiągniętej 
przez poszczególnych członków Kręgu Modlitewnego. 
Aby modlitwa przyniosła Bożą odpowiedź, niezbędne jest, 
aby wiedzieć, jak się modlić. Kluczowe punkty skutecznej 
modlitwy do zapamiętania zostały krótko opisane na 
poniższych stronach.

Koncentracja

Skuteczna modlitwa zależy w dużej mierze od 
umiejętności koncentrowania się – umiejętności 
uwalniania umysłu od rozproszeń i skupianiu go jedynie 
na jednej rzeczy, jakiejkolwiek chcemy. Tak jak rozproszone 
promienie słońca mogą być skupione przez użycie szkła 
powiększającego, aby wytworzyć intensywną moc spalania, 
tak też subtelna, ale potężna energia ukryta w myślach, 
uczuciach i wypowiadanych słowach może zostać skupiona 
we wszechpotężną modlitwę poprzez konkretną metodę 
koncentracji. Ogromne zbiorniki mocy umysłowej są do 
naszej dyspozycji poprzez koncentrację — mocy, którą można 
wykorzystać zewnętrznie w dowolnym przedsięwzięciu 
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lub wewnętrznie, aby zdobyć doświadczenie naszego 
niezmiennego pokrewieństwa z Bogiem.

Znaczenie medytacji

Medytacja jest koncentracją użytą do poznania Boga. 
Paramahansa Jogananda nauczał, że przed modlitwą dobrze 
jest medytować, by zyskać świadomość, że jesteśmy stworzeni 
„na obraz” Boga. Techniki koncentracji i medytacji, takie jak 
te nauczane w Lekcjach Self-Realization Fellowship, kierują 
umysł do wewnątrz, odsłaniając w nim boskiego Ducha. 
Koncentracja na tej wewnętrznej świętej Obecności prowadzi 
do bezpośredniej percepcji naszej prawdziwej Jaźni, czyli 
duszy, zawsze jednej z Bogiem.

„Bóg nie chce, abyśmy modlili się jak żebracy”, mawiał 
Paramahansa dźi, „nakłaniając Go, aby dał nam to, czego 
chcemy. Tak jak każdy inny kochający ojciec raduje się On 
spełnianiem naszych godnych życzeń. Dlatego najpierw ustal 
swoją tożsamość z Nim poprzez medytację. Następnie możesz 
poprosić twojego Ojca o to, czego potrzebujesz z pełnym 
miłości oczekiwaniem dziecka, wiedząc, że twoja prośba 
zostanie spełniona.”

Siła woli

Siła woli jest niezbędnym elementem modlitwy. 
„Nieustanne, spokojne, silne użycie woli jest w stanie 
wstrząsnąć siłami stworzenia i przynieść odpowiedź od 
Nieskończonego”– mówił Paramahansa dźi – „Kiedy z uporem 
odmawiasz akceptowania porażki, przedmiot woli będzie 
musiał się zmaterializować. Kiedy nieustannie zatrudniasz tę 
wolę, aby przenikała przez twoje myśli i działania, to to czego 
pragniesz, musi się pojawić. Nawet jeśli nie ma na świecie 



tego, co byłoby zgodne z twoim życzeniem, kiedy będziesz 
obstawać przy tym, pożądany rezultat w jakiś sposób się 
przejawi. W tego rodzaju woli leży Boża odpowiedź, ponieważ 
wola pochodzi od Boga, a nieustanna wola jest boską wolą”.

W modlitwie konieczne jest rozróżnienie między 
bierną postawą, że Bóg zrobi wszystko, a drugą skrajnością 
polegania wyłącznie na własnych wysiłkach. „Powinna 
zostać zachowana równowaga między średniowieczną 
ideą całkowitej zależności od Boga i współczesną metodą 
polegania wyłącznie na ego” – wyjaśnił Paramahansa 
Jogananda.

Kiedy przed ukrzyżowaniem Jezus modlił się: „Bądź 
wola Twoja”, nie zaprzeczał tym własnej woli. Poddanie 
się boskiemu planowi Boga co do Jego życia wymagało 
mistrzostwa woli. Niewiele osób rozwinęło swoją siłę woli 
do tego stopnia. Bóg jednak oczekuje od nas jako Jego dzieci, 
abyśmy korzystali z Jego darów rozumu, woli i uczuć najlepiej 
jak potrafimy w każdym przedsięwzięciu. Wykorzystując 
wszystkie środki, które mamy do naszej dyspozycji, 
aby osiągnąć sukces, powinniśmy jednocześnie szukać 
przewodnictwa Boskiej Obecności w nas. Taka zrównoważona 
postawa prowadzi do opanowania,  zrozumienia, 
zharmonizowania naszych ludzkich i boskich zdolności oraz 
do dostrojenia naszej ludzkiej woli z wolą Bożą.

Oddanie, miłość do Boga

Modlitwa nasycona oddaniem jest najskuteczniejszą 
modlitwą. Oddanie, miłość do Boga jest magnetycznym 
czarem serca, któremu Bóg nie może się oprzeć. Paramahansa 
Jogananda mówił: „Poszukiwacz Serc pragnie jedynie twojej 
szczerej miłości. Jest On jak małe dziecko – ktoś może Mu 
ofiarować całe swoje bogactwo, a On go nie chce; a ktoś 



inny woła do Niego: „O Panie, kocham Cię!” i do serca tego 
wielbiciela przychodzi biegiem”.

Wiedząc o wszystkim, zanim zapytamy7, Bóg jest bardziej 
zainteresowany naszą miłością niż rozwlekłymi modlitwami. 
John Bunyan mówił: „Lepiej jest modlić się sercem bez słów 
niż słowami bez serca”. Modlitwa mechaniczna, pozbawiona 
uwagi i uczucia jest jak ofiarowanie Panu w roztargnieniu 
zwiędłych kwiatów — daru, co do którego mało jest 
prawdopodobne, aby uzyskał odpowiedź! Ale jeśli raz po 
raz wzywamy Boga z oddaniem, koncentracją i siłą woli, 
poznamy ponad wszelką wątpliwość, że nasze modlitwy są 
słyszane i wysłuchane przez tego Boskiego, którego moc i pełna 
miłości troska o nas są bezwarunkowe i nieograniczone.

v v v

Błogosławieni są ci, którzy modlą się za innych, bo czyniąc 
to, stają się świadomi jedności wszelkiego życia. Nie jesteśmy 
odizolowanymi istotami walczącymi samotnie z siłami 
przeciwności. Nasze szczęście jest połączone ze szczęściem 
wszystkich; nasze najwyższe spełnienie leży w pomyślności 
wszystkich. Wszystkim z was, którzy uświadomili sobie tę 
prawdę i poświęcają swój czas, i ofiarowują współczucie 
uczestnicząc w Światowym Kręgu Modlitewnym, wyrażamy 
nasze głębokie uznanie. Obyście poprzez tę bezinteresowną 
służbę dla ludzkości zawsze byli świadomi nieustannej 
ochrony i wszystko-zaspokajającej miłości Boga.

Self-Realization Fellowship

7  “[…] wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim wy go poprosicie” (Mt 6,8).



„ Módlmy s ię  w naszych sercach o  L igę  Dusz  
i Zjednoczony Świat. Chociaż możemy wydawać się 
być podzieleni przez rasę, wyznanie, kolor skóry, 
klasowe i polityczne uprzedzenia, wciąż jako dzieci jedynego 
Boga jesteśmy w stanie w naszych duszach odczuwać 
braterstwo i jedność świata. Obyśmy pracowali na rzecz 
stworzenia Zjednoczonego Świata, w którym każdy naród 
stanowić będzie użyteczną część i poprowadzony będzie 
przez Boga poprzez oświecone sumienie człowieka.
W naszych sercach wszyscy możemy nauczyć się być wolni 
od nienawiści i egoizmu. Módlmy się o zgodę między 
narodami, aby mogły ramię w ramię maszerować przez 
bramę sprawiedliwej nowej cywilizacji”. 

— Paramahansa Jogananda.



Zapraszamy do przyłączenia się do nas w służbie światowej 
rodzinie przez modlitwę …

Jeśli chcesz wziąć udział w Ogólnoświatowym Kręgu Modlitewnym 
Self-Realization Fellowship, zapraszamy do zarejestrowania się na 
naszej stronie internetowej lub wysłania do nas tego formularza 
pocztą lub faksem (patrz poniżej).

PROSIMY O WYDRUKOWANIE

Data ___________________________________________________________________
Date

Nazwisko _______________________________________________________________
Name

Adres zamieszkania _______________________________________________________
Address

Miasto _________________________________________________________________
City and State

Kod pocztowy ___________________________________________________________
Zip or Postal Code

Kraj ___________________________________________________________________
Country 

Telefon (opcjonalnie) _____________________________________________________
Telephone 

Numer referencyjny (jeśli student SRF) _______________________________________
Reference Number

nn Planuję prowadzić prywatne lub rodzinne spotkania modlitewne w moim 
domu.

nn Uczestniczę w spotkaniach modlitewnych organizowanych w świątyniach 
Self-Realization Fellowship lub centrach medytacyjnych w mojej okolicy.

nn Jestem uczniem Lekcji Self-Realization Fellowship i chciałbym otrzymać 
informacje o świątyniach Self-Realization Fellowship lub centrach 
medytacyjnych blisko mnie.

nn Nie jestem uczniem Lekcji Self-Realization Fellowship i chciałbym 
otrzymać więcej informacji na temat nauk Paramahansy Joganandy.

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

Tel +1(323) 225-2471 • Fax +1(323) 225-5088
www.yogananda.org



 

Self-Realization Fellowship
Self-Realization Fellowship to międzynarodowa 

charytatywna organizacja religijna założona w 1920 
roku przez Paramahansę Joganandę w celu zapoznania 
ludzi wszystkich ras, kultur i wyznań ze starożytną 
nauką i filozofią jogi, i jej ponadczasowymi metodami 
medytacyjnymi. Wśród celów i ideałów organizacji są: 
wspieranie zrozumienia i współpracy wśród wszystkich 
religii i uświadamianie jedności ich podstawowych zasad, 
oraz rozpowszechnianie wiedzy o konkretnych naukowych 
technikach dla osiągnięcia bezpośredniego osobistego 
doświadczenia Boga.

Powszechnie czczony jako jedna z wybitnych postaci 
duchowych naszych czasów, Paramahansa Jogananda urodził 
się w północnych Indiach w 1893 roku. Zaproszony w 1920 roku 
jako delegat Indii na międzynarodowy kongres przywódców 
religijnych w Bostonie, pozostał w Stanach Zjednoczonych 
przez ponad trzydzieści lat, aż do jego śmierci w 1952 roku. 
Poprzez swoje życie i nauki przyczynił się w dalekosiężny 
sposób do uznania przez Zachód duchowej mądrości 
Wschodu. Jego Autobiografia jogina jest uważana za 
współczesny klasyk duchowy.

Rząd Indii złożył następujący hołd Śri Joganandzie  
z okazji wydania specjalnego pamiątkowego znaczka na jego 
cześć: „Ideał miłości do Boga i służby dla ludzkości znalazł 
pełny wyraz w życiu Paramahansy Joganandy. […] Chociaż 
większą część swojego życia spędził poza Indiami, to zajmuje 
godne miejsce pośród naszych wielkich świętych. Jego dzieło 
nieustannie wzrasta i błyszczy coraz jaśniej, przyciągając 
zewsząd ludzi na ścieżkę pielgrzymki Ducha”.



Dzisiaj duchowa i humanitarna praca rozpoczęta 
przez Paramahansę Joganandę jest kontynuowana przez 
brata Chidanandę, prezydenta Self-Realization Fellowship/
Yogoda Satsanga Society of Indie. Oprócz publikowania 
pism i nagrań wykładów Śri Joganandy Self-Realization 
Fellowship nadzoruje świątynie, odosobnienia i ośrodki 
medytacyjne na całym świecie, oraz wspólnoty monastyczne 
Self-Realization Fellowship, i Światowy Krąg Modlitewny.

Jeśli  chcesz dowiedzieć się więcej o naukach 
Paramahansy Joganandy, znajdziesz informacje na naszej 
stronie internetowej: www.jogananda.org. Możesz również 
poprosić – poprzez naszą stronę internetową lub telefonicznie, 
faksem lub pocztą — o naszą literaturę wprowadzającą oraz 
katalog zawierający spis wszystkich naszych książek, zdjęć, 
nagrań z wykładów i muzyki.

Self-Realization Fellowship
3880 San Rafael Avenue

Los Angeles, CA 90065-3219
Tel +1(323) 225-2471• Fax +1(323) 225-5088

www.yogananda.org






