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Dragii mei,
Prin intermediul acestei mici broşuri despre Cercul Mondial de 

Rugăciune al Societăţii pentru Realizarea Sinelui aş dori să vă in-
vit să vă alăturaţi nouă în ajutorarea altora, prin forţa dinamică a 
rugăciunii.

Citind în ziare, în fiecare zi despre noi boli sau dezastre – sau 
despre o altă criză internaţională care aduce lumea mai aproape de 
război – atât de mulţi oameni simt un profund sentiment de nesi-
guranţă în legătură cu vieţile lor şi ale celor dragi lor. Am ajuns la 
un punct în care mulţi se întreabă: “Există oare ceva pe care mă pot 
baza în această lume? Există vreo cale prin care aş putea neutraliza 
aceste ameninţări la adresa păcii şi a securităţii pe care le doresc pen-
tru mine însumi şi pentru toată omenirea?”

Cu toţii dorim din suflet un răspuns la asemenea întrebări – şi 
există un răspuns la aceste probleme care ne tulbură atât de mult ini-
mile. Unicul motiv pentru care oamenii suferă de dizarmonii fizice şi 
emoţionale, şi datorită căruia naţiunile trec prin conflicte sociale şi 
internaţionale, este acela că ei s-au izolat de sursa puterii şi binecu-
vântării divine, prin propriile lor gânduri şi acţiuni greşite.

Azi, probabil mai mult ca niciodată până acum, este imperativ 
ca noi să neutralizăm aceasă negativitate. Daca noi aspirăm la mai 
mult decât la o existenţă instabilă pe acest pământ, noi trebuie să ne 
reînnoim legătura cu sursa divină. Acesta este scopul Cercului Mon-
dial de Rugăciune al Societăţii pentru Realizarea Sinelui, şi de aceea 
eu vă îndemn să reflectaţi profund asupra mesajului acestei broşuri. 
Ea descrie modul în care fiecare bărbat, femeie şi copil, de orice rasă 
şi religie, pot lucra efectiv pentru vindecarea şi siguranţa lor şi a celor 
dragi lor. Iar eforturile voastre personale de focalizare a rugăciunii 
– puterea nelimitată a lui Dumnezeu existentă în fiecare dintre noi 
– pot face mult, în a aduce o mai mare armonie în rândul naţiunilor 
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lumii aflate în suferinţă.
Noi sperăm că vă veţi alătura acestui cerc de rugăciune, sperăm 

ca bărbaţii şi femeile de pretutindeni să realizeze într-o mai mare mă-
sură puterea divină dinlăuntrul lor, în aşa fel încât aceasta să se ma-
nifeste în exterior ca pace şi prietenie între toţi  oamenii.

Cu prietenie divină,

Sri Daya Mata,
Preşedintele Societăţii pentru Realizarea Sinelui



Rugăciunea care e puternică şi profundă va primi cu sigu-
ranţă un răspuns din partea lui Dumnezeu. Prin aplicarea 
ştiinţei în religie, credinţa voastră şovăielnică în posibilităţile 
spirituale, poate deveni realizarea celor mai înalte împliniri 
a acestora.

v v v

Cei mai mulţi oameni consideră cursul evenimentelor ca fi-
ind ceva natural şi inevitabil. Prea puţin îşi dau seama, ce 
schimbări radicale sunt posibile prin rugăciune.

v v v

Domnul Dumnezeu este Mama tuturor mamelor, Tatăl tu-
turor taţilor, unicul Prieten dintre toţi prietenii. Dacă întot-
deauna vă gândiţi la El ca la cel mai apropiat dintre cei apro-
piaţi, veţi fi martorii multor minuni în viaţa voastră.

Paramahansa Yogananda
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Dumnezeu e iubirea care susţine universul – oceanul de viaţă şi pu-
tere care întrepătrunde întreaga creaţie. Prin metode ştiinţifice de ru-
găcuiune putem să ne acordăm conştient cu acea Putere Infinită şi să 
aducem vindecarea corpului, minţii şi sufletului. Metodele şi principi-
ile descrise în această broşură pot fi folosite de către oricine, indiferent 
de apartenenţa religioasă, deoarece ele se bazează nu pe dogmă sau 
credinţă, ci pe aplicarea unor legi universale. 

Puterea rugăciunii
Cei ce se îndoiesc, consideră rugăciunea ca pe un exerciţiu vag şi 

ineficace în misinterpretarea propriilor dorinţe ca realitate. Omul obiş-
nuit recurge la rugăciune doar atunci se găseşte într-un necaz mare, şi 
când toate celelalte variante i-au eşuat. Dar Paramahansa Yogananda 
ne-a învăţat că adevărata rugăciune este ştiinţifică – fiind bazată pe 
legi precise, care guvernează întreaga creaţie – fiind o necesitate zil-
nică pentru un trai armonios. El a explicat că, trupurile noastre fizice, 
precum şi lumea materială în care trăim, sunt forme condensate ale 
unor arhetipuri invizibile de energie. La rândul ei, această energie este 
expresia unor tipare mentale şi mai fine – cea mai subtilă vibraţie posi-
bilă– care guvernează toate manifestările energiei şi materiei. Întreaga 
creaţie a fost adusă la existenţă de către Dumnezeu mai întâi sub formă 
de gând sau idee. Apoi Conştiinţa Divină a voit ca acele matrici-gân-
duri să se condenseze în lumină şi energie, iar într-un final în vibraţiile 
şi mai grosiere ale materiei.

Ca fiinţe umane, făcute după chipul lui Dumnezeu, noi suntem 
diferiţi de formelel inferioare ale creaţiei: noi avem libertatea de a fo-
losi aceleaşi puteri ale gândului şi energiei. Prin gândurile pe care le 
întreţinem în mod habitual, şi după care acţionăm, noi creăm circum-
stanțele în care se desfăşoară viaţa noastră. Rugăciunea ştiinţifică se 
bazează pe înţelegerea acestui adevăr şi pe aplicarea legilor universale 
ale creaţiei. Ea rezonează cu gândurile-matrici de sănătate, armonie şi 
perfecţiune ale lui Dumnezeu şi apoi foloseşte puterea voinţei în cana-
lizarea energiei pentru a ajuta la materializarea acelor matrici.

Rugăciunea este ştiinţa prin care noi ne putem acorda mintea şi 
voinţa umană cu conştiinţa şi voinţa lui Dumnezeu. Prin rugăciune ne 
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făurim o relaţie personală, intimă şi plină de iubire cu Dumnezeu, iar 
răspunsul Lui nu lipseşte niciodată. Citim în autobiografia lui Parama-
hansa Yogananda:

“Dumnezeu răspunde tuturor şi lucrează pentru toţi. Rareori îşi dau 
seama oamenii cât de des Dumnezeu le ascultă de fapt, rugăciunile. El 
nu ţine partea doar câtorva, ci ascultă pe oricine se apropie de El plin 
de încredere. Copiii Lui trebuie să aibă întotdeauna o credinţă infinită 
în bunătatea plină de iubire a Tatălui Omniprezent.”

Prin aplicarea cu răbdare şi perseverenţă a puterii nelimitate a 
lui Dumnezeu, noi putem, cu dragostea şi ajutorul Lui, să creăm orice 
circumstanţe ne dorim şi să dizolvăm dificultăţile şi boala – nu numai 
pentru noi înşine, ci şi pentru ceilalţi.

Direcţionarea energiei vindecătoare către alţii
Cum pot rugăciunile noastre influenţa vieţile altora? În acelaşi 

fel în care ele o înalţă pe a noastră: prin implantarea în conştiinţă a 
modelelor şabloane de sănătate, succes şi receptivitate faţă de ajutorul 
divin. Paramahansa Yogananda a scris:

“Mintea umană, eliberată de tulburările sau paraziţii provocaţi de ne-
linişte, are puterea de a îndeplini toate funcţiile mecanismelor radio 
complicate – atât transmiterea cât şi recepţionarea gândurilor şi eli-
minarea celor nedorite. Aşa cum puterea unei staţii de emisie radio 
este reglată de cantitatea de curent electric pe care poate s-o utilizeze, 
tot aşa şi eficienţa radioului uman, depinde de intensitatea puterii vo-
inţei pe care o posedă fiecare persoană.”

Mintea maeştrilor iluminaţi1, care şi-au acordat perfect voinţa lor 
cu voinţa lui Dumnezeu, pot transmite puterea divină pentru a aduce 
vindecarea instantanee a trupului, minţii şi sufletului. Scrierile şi pre-
legerile lui Paramahansa Yogananda abundă în astfel de exemple de 
vindecări. El a explicat că deşi acestea par miraculoase, vindecările di-
vine sunt rezultatul natural al îndeplinirii, în mod ştiinţific,, a legilor 
universale ale creaţiei. Prin transmiterea ideilor-matriţe de perfecţi-
une ale lui Dumnezeu, cu suficientă voinţă şi energie, pentru a le face 

1 Cei care, prin dobândirea stăpânirii de sine, şi-au realizat identitatea lor cu Spiritul 
omniprezent.
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manifeste în minţile şi trupurile celorlalţi, aceşti iluminaţi urmează 
acelaşi proces prin care s-a format tot ceea ce există in univers.

Orice persoană care se roagă respectând aceste principii, va desco-
peri asemenea, că rugăciunile au o influenţă tangibilă. Şi cu toate că pu-
terea noastră individuală este, în mod evident, mai mică decât cea pe care 
o poate transmite un maestru, atunci când rugăciunile a mii de oameni 
se unesc, puterea vibraţiilor de pace şi vindecare divină, generată în felul 
acesta, sunt de o inestimabilă valoare în a ajuta la manifestarea rezulta-
telor dorite. În acest scop, Paramahansa Yogananda a înfiinţat Consiliul 
pentru rugăciune ai Societăţii SRF şi Cercul mondial de rugăciune.

Cel mai înalt serviciu adus umanităţii
Cei sensibili din punct de vedere spiritual simt suferinţa celor-

lalţi ca şi cum ar fi a lor. În lumea noastră frământată, unde mii şi mii 
de oameni sunt afectaţi de război, sărăcie, boală, anxietate şi de lipsa 
unui scop în viaţă, bărbaţii şi femeile plini de înţelegere sunt, în mod 
normal, preocupaţi de bunăstarea fraţilor şi surorilor lor din toate na-
ţiunile. Astfel de persoane se întreabă adesea: “Ce pot să fac să ajut la 
reducerea problemelor lumii?”

Răspunsul lui Paramahansa Yogananda a fost fără echivoc: “Nu-
mai conştiinţa spirituală — realizarea prezenţei lui Dumnezeu în sine 
însuşi şi în toate celelalte fiinţe — poate salva lumea. Nu văd să existe 
nici o şansă pentru pace fără ea. Începeţi cu voi înşivă. Nu este timp de 
pierdut. Este de datoria voastră să contribuiţi, fiecare cu partea sa, în a 
aduce împărăţia lui Dumnezeu pe pământ.”

Conştientizaţi prezenţa şi iubirea lui Dumnezeu dinlăuntrul vos-
tru — iradiaţi-o către exterior. De-a lungul istoriei, marii sfinţi şi ma-
eştri ne-au învăţat că acesta este singurul răspuns practic la necazurile 
omenirii, fiindcă există o legătură dinamică între conştiinţa noastră 
şi starea lumii. Atunci când oamenii vorbesc de probleme “politice”, 
“sociale” sau “internaţionale”, deseori ei nu-şi dau seama că acestea nu 
sunt nimic altceva decât gândurile şi acţiunile acumulate, a milioane 
de indivizi. Iar singura cale de  a schimba condiţia lumii este să ne 
schimbăm pe noi înşine. Paramahansa Yogananda a spus:

“Cataclismele subite care au loc în natură, creând prăpăd şi daune 
în masă, nu sunt “fapte ale lui Dumnezeu”. Asemenea dezastre sunt 



Omul a ajuns la un punct critic în istorie, unde el tre-
buie să se întoarcă la Dumnezeu pentru a evita consecinţele 
propriei sale gândiri eronate. Noi trebuie să ne rugăm, nu 
numai câţiva dintre noi, ci noi toţi. Trebuie să ne rugăm 
simplu, fervent, sincer şi cu putere sporită, pe măsură ce 
credinţa noastră creşte.

Trebuie să-i influenţăm pe conducătorii acestei lumi 
cerând ca Spiritul lui Dumnezeu să coboare asupra ini-
milor şi minţilor lor. Noi trebuie să ne influenţăm pe noi 
înşine, pe fiecare în parte, rugându-L pe Dumnezeu să ne 
ajute să trăim în aşa fel încât pacea să fie posibilă.

Noi trebuie să ne rugăm în biserică, acasă, pe tren, în 
timp ce conducem, la locurile de muncă — şi să stăruim în 
aceasta. Fiecare dintre noi e important acum. Capacitatea 
fiecărei persoane de a cere ajutorul divin este veriga nece-
sară în lanţul de aur al armoniei şi păcii.

Rugăciunea este o manifestare dinamică a iubirii ace-
luia care se roagă, chemând ajutorul lui Dumnezeu pentru 
om. Puteţi contribui la schimbarea lumii prin rugăciunile 
voastre şi prin acţiunile voastre pioase.

— Dag Hammarskjöld  
la deschiderea solemnă a Sălii pentru 

Meditaţie Cartierul General al Naţiunilor Unite
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cauzate de gândurile şi acţiunile omului. Oriunde balanţa vibratorie 
a lumii dintre bine şi rău este perturbată de o acumulare de vibraţii 
dăunătoare, care sunt rezultatul gândirii eronate şi a acţiunilor greşite 
ale omului, veţi fi martorii distrugerii…

“Războaiele sunt provocate nu de o acţiune divină predestinată ci de 
egoismlui materialist atât de larg răspândit. … Când materialitatea 
predomină în conştiinţa umană, are loc o emisie de raze subtile nega-
tive ; puterea lor cumulativă deranjează echilibrul electric din natură 
şi atunci se întâmplă cutremurele, inundaţiile şi alte dezastre.”

Contactul cu Dumnezeu aduce vindecarea 
individuală şi internaţională

Dar Paramahansaji a accentuat că vibraţiile negative ale egoismu-
lui, lăcomiei şi urii—care aduc boală şi nefericire indivizilor, războaie şi 
dezastre naturale naţiunilor—pot fi învinse dacă suficient de mulţi băr-
baţi şi femei se întorc către Dumnezeu în meditaţie şi rugăciune. Schim-
bându-ne pe noi înşine—printr-o viaţă spirituală şi comuniune cu Divi-
nitatea—noi iradiem, în mod automat, vibraţii de pace şi armonie care 
contribuie mult la contracararea efectelor negative ale traiului dizarmo-
nios. Astfel, fiind un canal pentru puterea vindecătoare a Domnului, ru-
găciunea pentru alţii este unul dinte cele mai înalte forme de dăruire pe 
care le putem oferi. Actele de binefacere materială, activitatea de ajutor 
social şi alte forme de ajutorare sunt valoroase şi necesare în uşurarea 
temporară a suferinţelor altora, dar rugăciunea ştiinţifică merge direct la 
cauza de bază a suferinţei lumii: tiparele de gândire eronată ale omenirii.

Participând la Cercul mondial de rugăciune, fiecare dintre noi 
poate ajuta astfel, în cel mai eficient mod posibil, ca să aducă o pace şi 
vindecare trainică atât lumii, cât şi oricăruia dintre cei dragi nouă, care 
au nevoie de ajutor.

Un cerc mondial de rugăciune
Paramahansa Yogananda a adus un mare serviciu umanităţii prin 

rugăciunile sale pentru pacea mondială şi pentru vindecarea afecţiu-
nilor fizice, mentale şi spirituale ale altora. În fiecare dimineaţă, aflat 
fiind într-o stare de meditaţie profundă, el invoca binecuvântările lui 
Dumnezeu asupra tuturor celora care-i ceruseră ajutor şi le transmitea 
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energie vindecătoare prin efectuarea unei tehnici simple, dar foarte 
eficiente (descrisă la pagina …). După un timp, Paramahansa Yoga-
nanda i-a rugat pe toţi călugării şi călugăriţele Ordinului SRF să i se 
alăture în strădania sa de a servi lumea prin rugăciune. Astfel a luat 
fiinţă Consiliul de Rugăciune al Societăţii pentru Realizarea Sinelui.

Sub conducerea lui Sri Daya Mata, succesoarea spirituală a lui Pa-
ramahansa Yogananda, activitatea acestui Consiliu de rugăciune a con-
tinuat fără întrerupere de-a lungul anilor. Consiliul meditează profund 
şi se roagă pentru alţii în fiecare dimineaţă şi seară şi execută tehnica 
de vindecare practicată şi predată de către Paramahansa Yogananda. 
Nenumăratele scrisori adresate Societăţii SRF de către cei ce au cerut şi 
au primit astfel ajutor, stau dovadă puterii nelimitate a lui Dumnezeu 
care este direcţionată în mod efectiv către ceilalţi, de către Consiliul de 

Ambasadorul Indiei în Statele Unite, Dr. Binay Ranjan Sen, cu Paramahansa Yoga-
nanda la Sediul Internaţional al SRS, Los Angeles 1952. Ambasadorul Sen, declara 
mai târziu:

„Dacă am avea un om ca Paramahansa Yogananda la Naţiunile Unite, astăzi 
lumea ar fi probabil un loc mai bun decât este.”
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Rugăciune pentru vindecarea trupului, minţii şi sufletului.
Paramahansa Yogananda şi-a exprimat adesea dorinţa ca activi-

tatea de vindecare a Consiliului de Rugăciune să fie amplificată prin 
rugăciunile membrilor şi prietenilor Societăţii SRF din fiecare ţară, 
creând astfel o uniune spirituală a inimilor pline de compasiune, un 
cerc mondial de rugăciune. De la înfiinţarea Cercului Mondial de Ru-
găciune, rugăciunile oferite de participanţii din toată lumea au ajutat 
să creeze un val crescător de putere divină, înconjurând tot globul cu 
armonie, bunăvoinţă şi pace.

Noi sperăm că şi dumneavoastră veţi ajuta la întărirea acestui val 
vindecător prin forţa sufletească a rugăciunilor voastre. În templele, 
centrele şi grupurile de meditaţie ale Societatăţii SRF se ţin săptămânal 
servicii divine de rugăciune. Dacă nu puteţi lua parte la aceste servicii 
divine, sau dacă sunteţi adeptul unei alte învăţături spirituale, atunci 
poate doriţi să iniţiaţi un simplu serviciu divin personal, acasă (vezi 
instrucţiunile de la pagina …). Aşa cum s-a menţionat anterior, prin-
cipiile de bază ale rugăciunii şi vindecării descrise în această broşură 
pot fi aplicate de oricine, indiferent de apartenenţa religioasă. Dacă 
însă doriţi să participaţi la Cercul mondial de rugăciune al Societatăţii 
pentru Realizarea Sinelui, vă rugăm să completaţi formularul de în-
scriere, de la sfârşitul acestei broşuri.

Cereri de rugăciune
Cererile pentru rugăciune—fie pentru sine fie pentru alţii—sunt 

întotdeauna binevenite şi li se dă imediat o atenţie plină de iubire de 
către membrii Consiliului de rugăciune. Puteţi să trimiteţi numele fie 
pe website, prin poştă, telefon sau fax la sediul central al Societăţii 
pentru Realizarea Sinelui din Los Angeles. Aceia ale căror nume au 
fost trimise, sunt incluşi în serviciile speciale de vindecare de dimi-
neaţa şi seara, timp de trei luni. Ei nu trebuie să fie prezenţi la servi-
ciul divin de rugăciune pentru a beneficia de puterea sa vindecătoare.

Cererile de rugăciune sunt păstrate strict confidenţial. Nu e 
necesar ca cererile să includă o descriere a problemei, decât dacă 
cineva doreşte. Singurul lucru care este necesar pentru activitatea 
Consiliului de rugăciune şi a Cercului mondial de rugăciune este 
numele persoanei pentru care se cere vindecarea. Dacă anumite 
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persoane, din cercul de rugăciune, cunosc detalii ale problemei, ase-
menea detalii nu trebuiesc în nici un caz discutate. Altfel, asociaţiile 
mentale negative pot diminua forţa pozitivă a intenţiei şi rugăciu-
nii. În schimb, membrii grupului trebuie să se concentreze singular, 
numai pe puterea vindecătoare a lui Dumenzeu şi pe existenţa unei 
stări de perfecţiune divină, care poate să substituie transformând 
orice stare dizarmonioasă.

SERVICIUL DIVIN DE RUGĂCIUNE
(Durata: 15-20 minute)

Serviciul divin de rugăciune schiţat în paginile ce urmează se 
desfăşoară în fiecare săptămână în templele, centrele şi grupurile de 

Paramahansa Yogananda şi Mahatma Gandhi Wardha, India, 1935
Sri Yogananda citeşte o notă pe care Gandhi o scrisese (era o zi de luni, ziua în care 
Mahatma păstra tăcerea). În ziua următoare, la cererea lui Gandhi, Yoganandaji l-a 
iniţiat în ştiinţa Kriya Yoga.
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Monumentul Comemorativ Gandhi pentru Pacea Lumii  
la Templul cu Lac al SRF

Păstrate cu evlavie la Templul cu Lac al SRF în Pacific Palisades, California, se află o 
parte din cenuşa lui Mahatma Gandhi, trimisă lui Paramahansa Yogananda din In-
dia de către un jurnalist şi publicist bine-cunoscut, care cunoştea profunda legătură 
spirituală dintre cei doi mari oameni.

“Oamenii de ştiinţă ne spun că fără prezenţa forţei de coeziune dintre atomii care 
alcătuiesc acest glob pământesc al nostru, el s-ar sfărâma în bucăţi iar noi am înceta să 
existăm. Şi aşa precum această forţă de coeziune există în materia inanimată, tot aşa ea 
trebuie să existe în toate lucrurile vii, iar numele acestei forţe este Iubirea. Noi o putem 
observa în relaţiile dintre tată şi fiu, între frate şi soră, prieten şi prietenă. Dar noi trebuie 
să învăţăm să ne folosim de această forţă care există în tot ceea ce trăieşte, şi prin actuali-
zarea ei înlăuntru sinelui, să realizăm cunoaşterea intimă a lui Dumnezeu în existenţă.”

v v v

“Nici un effort nu este complet fără rugăciune—fără a recunoaşte clar că cea mai 
bună strădanie omenească nu are nici un efect, dacă nu are binecuvântarea lui Dum-
nezeu cu ea.”

—Mahatma Gandhi
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meditaţie ale Societăţii pentru Realizarea Sinelui din întreaga lume. 
Acesta se foloseşte de două aspecte fundamentale ale rugăciunii şti-
inţifice : gândul şi energia. În primul rând, sunt transmise gânduri 
de perfecţiune divină şi de armonizare cu binecuvântarea şi provi-
denţa Dumnezeiască tuturor celor aflaţi la nevoie. Apoi, prin exe-
cutarea acelei tehnici învăţate de Paramahansa Yogananda, energia 
vindecătoare este trimisă celor care au nevoie de ajutor.

1. Rugăciunea de deschidere

2. Opţional:O scurtă lectură însufleţitoare din scrierile lui Parama-
hansa Yogananda şi / sau o selecţie din Cânturile sale Cosmice.

3. O meditaţie scurtă. Puneţi-vă gândurile în consonanţă cu pre-
zenţa vindecătoare a lui Dumnezeu, practicând tehnicile de 
meditaţie ale Societăţii pentru Realizarea Sinelui, dacă le ştiţi. 
Apoi rugaţi-vă profund pentru toţi cei care au cerut ajutorul 
Consiliului de rugăciune. În plus, vă puteţi ruga în mod parti-
cular, pentru cei dragi vouă sau pentru ajutorul divin în depăşi-
rea propriilor dificultăţi.

Concentrându-vă atenţia în punctul dintre sprâncene2, vizu-
alizaţi lumina vibratorie a lui Dumnezeu. Simţiţi cum înseşi 
Conştiinţă Divină Atotputernică este cea care trimite acele raze 
de vibraţii vindecătoare, concentrate prin ochiul vostru spiri-
tual, către toţi aceia care au cerut rugăciunea. S-ar putea ca să 
vă apară un sentiment de pace şi o senzaţie de furnicătură sau 
flux în punctul dintre sprâncene. În orice caz, fiţi absolut siguri 
că puterea vindecătoare a lui Dumnezeu îi binecuvântează pe 
aceia pentru care vă rugaţi.

4. Opţional: După perioada de meditaţie se poate folosi o scurtă 
afirmaţie, dacă doriţi. (Instrucţiuni pot fi găsite în capitolul 5 al 
cărţii lui Paramahansa Yogananda Afirmaţii ştiinţifice pentru 
vindecare.)

2 Centrul de concentrare şi voință din corp, adesea numit „ochiul spiritual” sau „ochiul 
unic” al intuiției, calea de intrare în stări superioare de conştiință.  Iisus s-a referit la 
lumina divină care este percepută prin ochiul spiritual atunci când a spus „De aceea, 
dacă ochiul tău ar fi unic, tot trupul tău va fi plin de lumină” (Matei 6:22).
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5. Practicaţi tehnica de vindecare învăţată de Paramahansa Yoga-
nanda (prezentată schematic în paginile următoare).

6. Rugăciunea de încheiere pentru pace mondială.

Tehnica de vindecare predată de Paramahansa Yogananda
Ştiinţa modernă a arătat că absolut totul în univers este com-

pus din energie, şi că diferenţa aparentă dintre solide, lichide, gaze, 
sunet şi lumină este doar diferenţa dintre ratele lor de vibraţie. În 
mod similar, marile religii ale lumii afirmă de asemenea, că toate 
lucrurile create îşi au originea în energia vibratorie cosmică a lui 
Aum3 sau Amen, Cuvântul sau Duhul Sfânt. „La început era Cu-
vântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu... 
Toate prin El s-au făcut, şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut” 
(Ioan1:1,3).

„Acestea le zise cel ce este Amin, martorul cel credincios şi 
adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 3:14). În ace-
laşi mod în care sunetul este produs de vibraţia unui motor aflat 
în funcţiune, tot aşa sunetul omniprezent Aum stă mărturie în ce 
priveşte funcţionarea „Motorului Cosmic” care susţine toată viaţa şi 
fiecare particulă a creaţiei, prin energie vibratorie.

Prin concentrare şi puterea voinţei, noi putem spori, în mod 
conştient, alimentarea cu energie cosmică a corpului. Acea ener-
gie poate fi direcţionată către orice parte a corpului, sau poate fi 
eliberată din nou în spaţiu prin antenele sensibile ale vârfurilor de-
getelor, ca să curgă ca o forţă vindecătoare către cei aflaţi în nevoie 
– chiar dacă ei sunt la mii de mile depărtare. Prin infinita vibra-
ţie Aum, noi putem contacta direct conştiinţa omniprezentă a lui 
Dumnezeu – acolo unde conceptele iluzorii de timp şi spaţiu nu 
există. Ca urmare, există un contact instantaneu nemijlocit, între 

3 Rădăcina sanscrită a cuvântului sau a sunetului-sămânță care denotă acel aspect al 
Dumnezeirii care generează şi susține întreaga vibrație cosmică a creație;  Aum din 
Vede a devenit Hum, cuvântul sacru al tibetanilor, Amin al musulmanilor şi Amen al 
egiptenilor, grecilor, romanilor, evreilor şi creştinilor.  Aum poate fi atins prin practica 
tehnicilor de meditație ale Self-Realization Fellowship.  Acea comuniune beatifică cu 
Puterea Divină invizibilă („Mângâietorul, care este Duhul Sfânt” - Ioan 14:26) este ade-
vărata bază ştiințifică a rugăciunii.
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cea mai serioasă cerinţă a cuiva aflat în necaz şi energia concentrată 
trimisă de cei care se roagă pentru semeni, prin metoda următoare.

(Stând în picioare în timp ce se execută tehnica)

1. Cu ochii închişi, rugaţi-vă după cum urmează: „Tată Ceresc, 
Tu eşti pretudindeni; Tu exişti în toţi copiii Tăi; manifestă-Ţi 
prezenţa Ta vindecătoare în trupurile lor.” Ţinând ochii închişi, 
frecaţi-vă rapid palmele una de alta, timp de zece până la două-
zeci de secunde. (Această mişcare, precum şi cea descrisă în pa-
ragraful următor, constituie modalităţi speciale, foarte eficiente, 
de a aduna şi simţi energia adunată în mâini.) În acelaşi timp, 
concentraţi-vă profund asupra energiei cosmice care curge în 
corpul vostru prin medulla oblongata4 şi vă ajunge în braţe şi 
apoi mâini. Veţi simţi căldură şi furnicături în braţele şi mâinile 
încărcate, pe măsură ce energia vindecătoare se adună acolo. Nu 
vă încordaţi ; păstraţi tot timpul corpul relaxat. Acum, ridicaţi 
mâinile deasupra capului şi intonaţi Aum, în timp ce, simul-
tan, lăsaţi uşor mâinile întinse în jos prin faţă, până ce ajung să 
atârne pe lângă corp. Pe măsură ce faceţi aceasta, simţiţi mental, 
cum vibraţiile vindecătoare curg din mâinile voastre către aceia 

4 Tratatele de yoga explică faptul că energia cosmică intră în corp, în principal, prin 
bulbul rahidian, de la baza creierului.  În scripturi, bulbul rahidian, este numit „gura 
lui Dumnezeu”, iar energia cosmică vibratorie este numită „Cuvântul” sau Aum.  Iisus 
a declarat: „Omul nu va trăi doar cu pâine (surse materiale de energie - hrană, apă şi 
oxygen), ci cu fie care cuvânt care purcede din gura lui Dumnezeu” (Matei 4:4).

Paramahansa Yogananda a ilustrat acest principiu comparând trupul cu o baterie de 
automobil.  Durata de viață a unei baterii depinde doar în parte de substanțele chimice 
şi de apa distilată care îi sunt furnizate din exterior;  ea are nevoie, de asemenea, de 
curentul electric vibrator de la generatorul automobilului pentru a se reîncărca şi a-i 
permite să producă mai multă energie din substanțele chimice. 

O baterie de automobil descărcată nu poate fi reîncărcată prin umplerea ei cu sub-
stanțe chimice proaspete; ea are nevoie de o sarcină electrică pentru a o reînvia. În mod 
similar, un trup mort nu poate fi reînviat prin umplerea stomacului cu alimente şi um-
plerea plămânilor cu aer. 

Pentru a transforma acele substanțe chimice în energie, trupul are nevoie de un cu-
rent de viață vibrator (cuvântul), care „purcede” din bulbul rahidian, („gura lui Dum-
nezeu”) străbătând toate părțile corpului. Această forță vitală este atrasă in bulb prin 
puterea voinței, din energia cosmică înconjurătoare.
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care au nevoie de ajutor.

2. Vă rugaţi: „Tată Ceresc, Tu eşti pretudindeni; Tu exişti în toţi 
copiii Tăi; manifestă-Ţi prezenţa Ta vindecătoare în minţile lor.” 
Rotiţi mâinile (spre înainte) rapid, una în jurul celeilalte (mo-
rişca spre înainte). Mâinile vi se vor umple repede cu energie 
cosmică. Concentraţi-vă pe energia cosmică ce intră în medulla 
oblongata şi curge prin mâini. Continuaţi rotirea mâinilor timp 
de zece până la douăzeci de secunde. Acum, ridicaţi mâinile 
deasupra capului şi intonaţi Aum. Simultan, lăsaţi încet mâinile 
întinse în jos prin faţă, vizualizând vibraţia vindecătoare care 
curge din mâinile voastre către aceia pentru care vă rugaţi.

3. Vă rugaţi: „Tată Ceresc, Tu eşti pretudindeni; Tu exişti în toţi 
copiii Tăi; manifestă-Ţi prezenţa Ta vindecătoare în sufletele 
lor.” (Repetaţi tehnica frecării mâinilor una de cealaltă şi into-
narea Aum, aşa cum este descrisă la punctul 1 de mai sus).

4. Cu mâinile ridicate, intonaţi Aum încă o dată, trimiţând vibraţii 
vindecătoare de Pace şi Armonie către întreaga lume.

Oficierea unei ceremonii de rugăciune acasă
Aceia care nu se pot alătura unui cerc de rugăciune în grup, 

pot totuşi să oficieze o ceremonie de rugăciune acasă, fie privată sau 
în familie, urmând acelaşi format descris mai sus. Acesta poate fi 
încorporat în meditaţia obişnuită de dimineaţa sau seara, după cum 
doriţi5. Multe familii au descoperit însă, că dacă se adună mai mulţi 
– chiar invitând prietenii şi/sau alţi membri ai comunităţii – ca să 
se roage pentru cei aflaţi la nevoie şi pentru pacea lumii, contribuie 
vizibil la crearea unui spirit de iubire şi armonie, atât în casă cât şi în 
cercul mai larg al comunităţii respective.

5 Pe cât este posibil, e bine să vă rugati sau să tineţi serviciul religios, îtotdeauna îtr-o ca-
mera sau parte a unei cameră care să fie folosită în mod habitual în acest scop, deoarece 
acestea vă va ajuta să vă concentraţi mai uşor şi să vă îndreptăţi atenția iubitoare către 
Dumnezeu.
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Selecţiuni din scrisorile adresate 
Cercului de rugăciune

”Rugăciunile D-voastră iubitoare au ajutat să se întâmple mira-
cole…Vindecarea mea s-a produs rapid, şi credinţa mea s-a adâncit 
pentru că am lăsat prezenţa iubitoare, vindecătoare, a lui Dumnezeu 
să mă apere, înconjurându-mă.”

—D.B., Topanga, California

”Doresc să vă spun cât de mişcat şi de recunoscător sunt Cercu-
lui de rugăciune. În fiecare instanţă când cunoşteam persoana anume, 
pentru care vă rugaţi, am remarcat o schimbare benefică în viaţa acelei 
persoane. La început, am fost pur şi simplu mirat ; acum însă credinţa 
mea în Dumnezeu şi în rugăciune a devenit mult mai profundă. Acum 
ştiu că Dumnezeu îi ajută negreşit pe toţi cei care I se roagă profund 
şi sincer.”

—R.H., Pittsburgh, Pennsylvania

”Tatăl unuia dintre discipolii SRF din zonă, s-a înbolnăvit grav şi 
eu am fost unul dintre doctorii care l-au tratat. Sănătatea lui s-a refăcut 
într-un chip miraculos, numai după ce am aplicat tehnica de vinde-
care. Sunt profund mişcat, întrucât am observat că forţa deosebită a 
acestei tehnici acţionează prin noi, producând efecte salutare cu mult 
peste resursele noastre convenţionale.” 

– Dr. G.R., Santa Fe, Argentina

”Mulţi ani m-am îndoit de eficacitatea rugăciunii pentru ceilalţi 
– N-am găsit nici o dovadă că ele într-adevăr funcţionează. Dar senti-
mentul de elevare spirituală pe care îl simt acum, şi care în mod sigur, 
este rezultatul rugăciunilor arzătoare făcute pentru mine, îmi dă do-
vada grăitoare că rugăciunea într-adevăr funcţionează. Barierele care 
păreau insurmontabile, sunt, încet, încet, ridicate.” 

– B.R., Armherst, Massachusetts

”În urmă cu un an v-am cerut ajutorul pentru o fetiţă care era 
grav bolnavă de leucemie şi hepatită. Acum ea este perfect sănătoasă. 
Nu mai există semne de celule canceroase în organismul ei. Această 
vindecare excepţională este o dovadă nepreţuită că omul nu este singur 
în această lume haotică.”

– E.N., Napoli, Italy.
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Puncte cheie pentru 
o rugăciune eficientă

Oamenii întreabă câteodată, „Care este cea mai bună metodă de 
a ne ruga pentru alţii ?” Sri Daya Mata a spus :

„A te ruga pentru alţii este un lucru bun şi virtuos... a cere ca, mai pre-
sus de toate, ei să fie deschişi faţă de Dumnezeu şi să primească astfel 
ajutor fizic, mental şi spiritual direct de la Doctorul Divin. Aceasta 
este temelia tuturor rugăciunilor. Binecuvântarea lui Dumnezeu este 
întotdeauna prezentă; receptivitatea este însă cea care lipseşte adesea. 
Rugăciunea măreşte receptivitatea...

„Atunci când afirmaţi vindecarea pentru alţii sau pentru voi înşivă, 
vizualizaţi extraordinara forţă a puterii vindecătoare a lui Dumnezeu, 
ca pe o lumină albă care vă înconjoară pe voi sau pe persoană pentru 
care vă rugaţi. Simţiţi cum aceasta topeşte toate bolile şi imperfecţi-
unile. Fiecare gând înălţător pe care îl gândim, fiecare rugăciune pe 
care o rostim, fiecare faptă bună pe care o facem este impregnată cu 
puterea lui Dumnezeu. Noi putem manifesta această putere în feluri 
din ce în ce mai măreţe, pe măsură ce credinţa noastră devine mai 
puternică şi iubirea noastră faţă de Dumnezeu devine mai profundă.”

În învăţăturile Societăţii pentru Realizarea Sinelui, Paramahansa 
Yogananda a dat instrucţiuni pas-cu-pas pentru a putea realiza direct 
prezenţa Divină a lui Dumnezeu dinlăuntrul nostru, prin metode şti-
inţifice de concentrare şi meditaţie. Iar dorinţa sa cea mai mare, a fost 
să-i poată vedea pe aceia ce practică aceste metode cum se dedică să-şi 
slujească semenii, plecând de la propria lor realizare şi conştientizare 
directă a Omniprezenţei Divine din toate – realizarea reală a lumii, ca 
fiind o singură familie.

Eficienţa Cercului Mondial de Rugăciune depinde nu numai de 
participarea inimoasă a cât mai multor suflete pline de compasiune, 
ci şi de profunzimea comuniunii atinse de către fiecare membru în 
parte în timpul Rugăciunii. Pentru ca rugăciunea să aducă răspunsul 
lui Dumnezeu este esenţial să ştim cum să ne rugăm. Punctele cheie 
care trebuie ţinute în minte pentru o rugăciune eficientă sunt descrise, 
pe scurt, în paginile ce urmează.
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Concentrarea
Rugăciunea eficientă depinde, într-o mare măsură, de abilita-

tea de ne concentra – abilitatea de a ne elibera mintea de perturbaţii 
şi de a o focaliza într-un punct singular, asupra a ceea ce dorim. Aşa 
cum razele împrăştiate ale soarelui pot fi făcute să conveargă, prin 
folosirea unei lupe, pentru a crea o putere de ardere intensă, tot 
aşa şi cu energia subtilă dar totuşi puternică, ce se află în stare la-
tentă în gânduri, sentimente şi cuvintele rostite, ce poate fi adunată 
într-o rugăciune atot-puternică, printr-o metodă bine determinată 
de concentrare. Prin concentrare adecvată se pot accesa rezervoare 
uriaşe de putere mentală – putere ce poate fi folosită apoi în orice 
strădanie exterioară sau în interior, pentru a descoperi experienţa 
asemănării noastre imuabile cu Dumnezeu.

Importanţa meditaţiei
Meditaţia este concentrarea folosită pentru a-L cunoaşte pe 

Dumnezeu. Paramahansa Yogananda ne-a învăţat că înainte de a 
ne ruga este bine să medităm, pentru a dobândi conştiinţa faptului 
că noi suntem făcuţi „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”. 
Tehnicile de concentrare şi meditaţie precum cele predate în Lec-
ţiile SRF, interiorizează mintea, scoţând la iveală Spiritul divin din 
interior. Concentrarea asupra acelei sfinte Prezenţe interioare lăun-
trice, duce la percepţia directă a Sinelui nostru adevărat, sau Suflet, 
ce este mereu una cu Dumnezeu.

„Dumnezeu nu doreşte ca noi să ne rugăm precum nişte cer-
şetori,” spunea Paramahansaji, „linguşindu-L pentru a ne da ceea ce 
dorim. Ca orice tată iubitor, Lui îi face plăcere să ne îndeplinească 
acele dorinţe ce merită împlinite. De aceea, în primul rând, trebuie 
sa vă stabiliţi identitatea în uniunea cu El, prin meditaţie. Dupa 
aceea, puteţi cere toate cele de trebuinţă de la Tatăl vostru cu aceeaşi 
credinţă şi aşteptări încrezătoare ale unui copil, ştiind cu siguranţă 
că cererea vă va fi îndeplinită.”

Puterea voinţei
Puterea voinţei este un element esenţial în rugăciune. „Folosi-

rea voinţei în mod continuu, cu calm şi cu putere zdruncină forţele 
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creaţiei, şi aduce un răspuns din partea Infinitului,” spunea Parama-
hansaji. „Când insistaţi, refuzând să acceptaţi înfrângerea, obiectul 
dorinţei voastre trebuie să se materializeze. Atunci când puneţi la 
lucru această voinţă în mod continuu, prin gândurile şi activităţile 
voastre, acel ceva pe care îl doriţi trebuie să apară. Chiar dacă nu 
există nimic în lume care să se conformeze dorinţei voastre, când 
voinţa voastră persistă, rezultatul dorit va găsi o cale de a se mani-
festa. În acest tip de voinţă, se află răspunsul lui Dumnezeu; deoa-
rece voinţa înseşi vine de la Dumnezeu, iar voinţa neîntreruptă este 
voinţă divină.”

În rugăciune, este necesar să distingem între o atitudine pasivă 
conform căreia Dumnezeu singur face totul, şi cealaltă extremă, a 
dependenţei numai de propriile noastre eforturi. „Trebuie să se stabi-
lească un echilibru între ideea medievală a unei totale dependenţe de 
Dumnezeu şi practica modernă de a se baza în exclusivitate pe ego,” a 
explicat Paramahansa Yogananda.

Când Iisus s-a rugat „Facă-se voia Ta,” înainte de a trece prin 
încercarea răstignirii, El nu şi-a negat propria sa voinţă. A fost ne-
voie de o completă stăpânire a voinţei, pentru a se supune de bu-
năvoie, planului divin al lui Dumnezeu pentru viaţa sa. Puţini oa-
meni şi-au dezvoltat puterea voinţei într-o atât de mare măsură. Dar 
Dumnezeu aşteaptă de la noi toţi, în calitate de copii ai Săi, să facem 
uz de darurile sale precum raţiunea, voinţa şi simţirea, cât putem 
noi de bine, în orice încercare. Odată cu folosirea tuturor modali-
tăţilor puse la dispoziţia noastră pentru a obţine succes, simultan 
noi trebuie să căutăm îndrumarea de la Prezenţa Divină dinlăuntrul 
nostru. Această atitudine echilibrată duce la linişte sufletească, înţe-
legere, armonizarea capacităţilor noastre umane şi divine şi acorda-
rea voinţei noastre omeneşti cu voinţa lui Dumnezeu.

Devoţiunea, Iubirea pentru Dumnezeu
Rugăciunea impregnată cu devoţiune este cea mai eficientă 

rugăciune. Devoţiunea, dragostea pentru Dumnezeu, este atracţia 
magnetică a inimii la care Dumnezeu nu poate să reziste, Parma-
hansa Yogananda a spus : „Acela care cercetează Inimile doreşte 
numai dragostea voastră sinceră. El este asemenea unui copilaş; 
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oarecine I-ar putea oferi întreaga sa avere, iar El să n-o vrea; iar un 
altul numai ce Îi strigă, „O Doamne, Te iubesc!” şi El vine imediat, 
alergând, în inima acelui credincios.”

Cunoscând toate lucrurile, chiar înainte ca noi să le cerem6, pe 
Dumnezeu îl interesează mai mult iubirea noastră decât rugăciunile 
lungi şi întortocheate. John Bunyan a spus, „În rugăciune este mai 
bine să avem inimă fără cuvinte7, decât cuvinte fără inimă.” Rugăciu-
nea mecanică, lipsită de atenţie şi simţire, este ca şi cum am oferi dis-
traţi, flori ofilite lui Dumnezeu – o ofrandă care puţin probabil că va 
primi un răspuns! Dar dacă Îl chemăm pe Dumnezeu iarăşi şi iarăşi 
cu devoţiune, concentrare şi puterea voinţei, noi vom ajunge să ştim, 
mai presus de orice îndoială, că rugăciunile noastre sunt auzite şi vor 
primi răspuns din partea Celui Preasfânt, a cărui putere şi grijă, plină 
de iubire pentru noi, este absolută şi nesfârşită..

v v v

Binecuvântaţi sunt cei care se roagă pentru alţii, pentru că fă-
când asta ei devin conştienţi de unitatea tuturor formelor de viaţă. 
Noi nu suntem fiinţe izolate, luptându-ne singure împotriva forţelor 
potrivnice. Fericirea noastră este legată de fericirea tuturor; împli-
nirea noastră cea mai înaltă constă în bunăstarea tuturor. Tuturor 
acelora dintre voi care înţeleg acest adevăr şi care vă daţi din tim-
pul şi compasiunea voastră pentru a participa la Cercul Mondial de 
Rugăciune, noi vă adresăm profunda noastră apreciere. Aducând 
umanităţii un astfel de serviciu altruist, fie ca voi să fiţi dăruiţi, şi 
mereu conştienţi de protecţia constantă şi iubirea lui Dumnezeu.

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP

6 „[...] Tatăl vostru ştie de ce aveți nevoie, mai înainte de a-L întreba” ( Matei 6:8).
7 Paul Bunyan, scriitor si mistic englez din secolul XIX-lea, autor al cartii “The Pilgrims 
Progress”
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„Veniţi să ne rugăm în inimile noastre, pentru o Ligă a Sufletelor 
şi o Lume Unitară. Deşi părem divizaţi de rasă, credinţă, culoare, clasă 
socială şi prejudicii politice, totuşi, ca şi copii ai unicului Dumnezeu, 
noi suntem capabili să simţim în sufletele noastre, înfrăţirea şi unitatea 
mondială. Fie ca noi să lucrăm constant la crearea unei Lumi Unite, în 
care fiecare naţiune va fi o parte folositoare, condusă de Dumnezeu, 
prin conştiinţa iluminată a omului.

În inimile noastre, putem cu toţii învăţa să ne eliberăm de ură 
şi egoism. Haideţi să ne rugăm pentru armonie între naţiuni, pentru 
ca ele să mărşăluiască împreună, mână în mână, prin poarta către o 
civilizaţie nouă şi dreaptă.

Paramahansa Yogananda
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Vă invităm să vă alăturaţi nouă în slujirea familiei universale 
prin rugăciune...

Dacă doriţi să participaţi la Cercul Mondial de Rugăciune SRF, sun-
teţi bineveniţi să vă înregistraţi pe site-ul nostru sau vă rugăm să comple-
taţi acest formular şi să-l expediaţi prin poştă sau fax la adresa de mai jos:

VĂ RUGĂM COMPLETAŢI CU MAJUSCULE

 Data: _____________________

Numele: ___________________________________________________
          (Dl/D-na/D-ra) 

Adresa: ___________________________________________________

Oraşul şi Statul: _____________________________________________

Cod poştal: ________________  Ţara: __________________________

Numărul de referinţă (Dacă sunteţi student SRF) _______________________

 Plănuiesc să oficiez servicii de rugăciune private sau în familie acasă 
la mine.

 Iau parte la oficierea serviciilor de rugăciune ţinute la templul sau 
centrul de meditaţie SRF din zona în care locuiesc.

 Sunt student al Lecţiilor SRF şi aş dori informaţii privitoare la templele 
sau centrele de meditaţie cele mai apropiate de zona în care locuiesc.

 Nu sunt student al lecţiilor SRF şi aş dori să primesc mai multe infor-
maţii despre învăţăturile lui Paramahansa Yogananda.

Self-Realization Fellowship Worldwide Prayer Circle

3880 San Rafael Avenue • Los Angeles, CA 90065-3219- USA
Tel +1(323) 225-2471 Fax +1(323) 225-5088

www.yogananda.org
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Self-Realization Fellowship
Societatea pentru Realizarea Sinelui este o organizaţie inter-

naţională non-profit, fondată în 1920 de Paramahansa Yogananda 
pentru a face cunoscută oamenilor de toate rasele, culturile şi cre-
zurile, străvechea ştiinţă şi filosofie Yoga cu metodele ei de medi-
taţie, onorate din timpuri imemoriale.  Printre ţelurile şi idealurile 
societăţii sunt următoarele: Să cultive înţelegerea şi cooperarea între 
toate religiile şi o mai mare conştientizare a unităţii lor fundamen-
tale, să disemineze cunoaşterea tehnicilor ştiinţifice precise în sco-
pul dobândirii unei experienţe directe şi personale a prezenţei lui 
Dumnezeu.

Venerat pretutindeni, ca fiind una dintre figurile spirituale 
proeminente ale timpului nostru, Paramahansa Yogananda s-a năs-
cut în nordul Indiei în 1893. Invitat fiind în 1920, ca delegat al In-
diei, pentru a participa la congresul internaţional al conducătorilor 
religioşi din Boston, el a rămas în Statele Unite pentru mai mult de 
30 de ani, până la moartea sa, în 1952. Prin întreaga sa viaţă şi în-
văţături, el a contribuit prin multiple modalităţi la o înţelegere mai 
profundă în Vest, a înţelepciunii spirituale inerente Estului. A sa 
‘Autobiografie a unui yoghin’ este recunoscută drept o operă spiri-
tuală clasică din epoca modernă.

Cu ocazia emiterii unui timbru comemorativ în onoarea sa, 
Guvernul Indiei i-a adus următorul omagiu : „Idealul de iubire pen-
tru Dumnezeu şi serviciul adus umanităţii şi-au găsit deplina expre-
sie în viaţa lui Paramahansa Yogananda. Deşi cea mai mare parte a 
vieţii sale şi-a petrecut-o în afara Indiei, el îşi are totuşi locul printre 
marii noştri sfinţi. Lucrarea sa continuă să crească şi să strălucească 
din ce în ce mai puternic, atrăgând oameni de pretutindeni pe calea 
pelerinajului Sufletului.”

Astăzi, lucrarea spirituală şi umanitară a lui Paramahansa Yo-
gananda este continuată de Societatea pentru Realizarea Sinelui, sub 
conducerea lui Br. Chidananda. Alături de publicarea scrierilor şi 
prelegerilor înregistrate ale lui Paramahansa Yogananda, Societatea 
pentru Realizarea Sinelui patronează temple, perioade de recluziune 
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şi centre de meditaţie din întreaga lume ; comunităţile monastice ale 
ordinului Realizării Sinelui ; şi Cercul Mondial de Rugăciune.

Cei interesaţi în a cunoaşte mai multe despre învăţăturile lui 
Paramahansa Yogananda sunt invitaţi să ceară broşura introductivă, 
« Posibilităţi Nebănuite », şi un catalog al cărţilor şi al materialelor 
înregistrate.

Self-Realization Fellowship
3880 San Rafael Avenue

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

www.yogananda.org
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