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Kära vän,

Med detta lilla häfte om Self-Realization Fellowship Wor-
ldwide Prayer Circle vill jag bjuda in dig till att, genom bönens 
dynamiska kraft, vara med och hjälpa andra.

Att dagligen i tidningen behöva läsa om någon ny sjukdom 
eller katastrof - eller internationell kris som för världen allt 
närmare krig - ger många människor en djup känsla av oro för 
sig själva och sina närmaste. Vi har nått en punkt då många 
undrar ”Finns det någonting jag kan lita på i denna värld? Finns 
det något jag kan göra för att motverka hoten mot den fred och 
säkerhet som jag önskar för mig själv och hela mänskligheten?”

Vi reagerar alla starkt på sådana frågor, de berör oss djupt 
- och det finns ett svar. Orsaken till att så många lider av fysisk 
och känslomässig obalans – och varför nationer upplever sociala 
och nationella motsättningar – är att de, genom sina egna felak-
tiga tankar och handlingar, avskärmat sig från själva ursprunget 
av gudomlig kraft och välsignelse.

Idag, kanske mer än någonsin, behöver vi motarbeta denna 
negativitet. Om vi strävar efter något mer än en osäker tillvaro 
på denna jord, måste vi förnya vår relation till den gudomliga 
Källan. Det är hela syftet med Self-Realization Fellowship Wor-
ldwide Prayer Circle. Och det är anledningen till att jag ber dig 
att djupt överväga budskapet i detta häfte. Här beskrivs hur 
varje man, kvinna och barn – av alla raser och trosriktningar 
– effektivt kan arbeta för helande och säkerhet för sig själva och 
sina närmaste. Ditt eget fokus på bönens styrka – den obegräns-
ade Gudskraften inom var och en av oss – kan göra mycket för 
att öka harmonin bland världens splittrade nationer. 



Vi hoppas att du vill förena dig med oss i vår världsom-
spännande cirkel av bön - så att män och kvinnor överallt må 
uppnå större insikt om den gudomliga kraften inombords och 
att detta, i det yttre, må resultera i fred och gemenskap för hela 
mänskligheten.

I gudomlig vänskap,

Sri Daya Mata 
Self-Realization Fellowships1 tredje ordförande

1 Bokstavligen “Samfundet för Självförverkligande”. Paramahansa Yogananda 
förklarade att namnet Self-Realization Fellowship betyder “Gemenskap med Gud 
genom Self-realization, och vänskap med alla sanningssökande själar.”



”En bön som är stark och djup kommer definitivt att få Guds 
svar... Genom att praktisera religion på ett vetenskapligt sätt 
kan din osäkra tro på andliga möjligheter bli till ett förverkli-
gande av deras högsta uppfyllelse.”

v v v

”De flesta människor betraktar händelseförloppen som 
naturliga och oundvikliga. De har föga insikt om vilka ra-
dikala förändringar som är möjliga genom bön!”

v v v

“Herren är alla mödrars Moder, alla fäders Fader, den Enda 
Vännen bakom alla vänner. Om du alltid tänker på Honom 
som den närmaste av de närmaste kommer du att uppleva 
många underverk i ditt liv.”

— Paramahansa Yogananda
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Gud är den kärlek som upprätthåller universum - oceanen 
av liv och kraft som genomsyrar hela skapelsen. Genom att 
tillämpa vetenskapliga metoder för bön kan vi medvetet tona 
in oss med denna Oändliga Kraft och bringa läkning av kropp, 
sinne och själ. De metoder och principer som beskrivs i detta 
häfte kan användas av alla, oberoende av religiös tillhörighet, 
eftersom de inte är baserade på dogmer eller tro utan på til-
lämpningen av universella lagar. 

Bönens kraft
Tvivlare betraktar bönen som en vag och verkningslös 

övning av önsketänkande. Vanligtvis tillgriper människan 
bön endast då hon har det svårt och när alla andra alternativ 
misslyckats. Men Paramahansa Yogananda lärde ut att sann 
bön är vetenskaplig – baserad på precisa lagar som styr hela 
skapelsen – och att den är en daglig nödvändighet för ett 
harmoniskt liv. Han förklarade att våra fysiska kroppar och 
den materiella värld vi lever i, är kondenseringar av osynliga 
energimönster. Den energin, i sin tur, är detaljerade avtryck 
av ren tanke – den mest subtila vibrationen – som styr 
alla manifestationer av energi och materia. Hela skapelsen 
frambringades av Gud, först i tanke eller i form av en idé. 
Därefter fokuserade det Gudomliga Medvetandet dessa 
tankemönster att kondenseras till ljus och energi och slutligen 
till materiens grövre vibrationer.

Som människor, gjorda i Guds avbild, skiljer vi oss 
från de lägre arterna i skapelsen: Vi har fått friheten att 
använda dessa gudomliga krafter av tanke och energi. Med 
de tankar vi vanemässigt underhåller och agerar på, skapar vi 
de omständigheter i vilka våra liv utspelar sig. Vetenskaplig 
bön grundar sig på förståelse av nämnda sanning och på 
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tillämpning av skapelsens universella krafter: Den tonar in sig 
med Guds tankemönster av hälsa, harmoni och fulländning 
– och använder sedan viljekraft vilken kanaliserar energin till 
att materialisera dessa mönster. 

Bönen är den vetenskap genom vilken vi kan samman-
länka vårt mänskliga sinne och vilja med Guds medvetande 
och vilja. Genom bön skapar vi en kärleksfull och personlig 
relation till Gud - och Hans respons är osviklig. Vi läser i 
Paramahansa Yoganandas självbiografi:

”Herren besvarar alla och verkar för alla. Sällan inser 
människorna hur ofta Gud uppmärksammar deras bö-
ner. Han är inte till för några få, utan lyssnar på alla som 
förtröstansfullt närmar sig Honom. Hans barn borde all-
tid hysa en obegränsad tro på den kärleksfulla godheten 
hos deras Allestädes närvarande Fader.”

Genom tålmodig och uthållig tillämpning av Guds 
gränslösa kraft kan vi, med Hans kärlek och hjälp, skapa 
alla de omständigheter vi önskar samt lösa upp problem och 
sjukdomar - inte endast för oss själva, utan också för andra.

Att rikta läkande energi till andra
Hur kan våra böner påverka andra människors liv? På 

samma sätt som de förhöjer våra egna: Genom att i medve-
tandet inpränta positiva mönster av hälsa, framgång och re-
ceptivitet för gudomlig hjälp. Paramahansa Yogananda skrev:

”När det mänskliga sinnet befriats från rastlöshetens 
störningar är det i stånd att utföra alla funktioner hos 
en komplicerad radio – sända och ta emot tankar samt 
även filtrera bort oönskade sådana. På samma sätt som 
att styrkan hos en radiosändare regleras av mängden 
tillgänglig elektrisk ström, beror den mänskliga radions 
effektivitet på graden av viljestyrka hos varje individ.”
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Upplysta mästare2, vars sinne och vilja är perfekt intonade 
med Guds vilja, kan överföra den gudomliga kraft som ger 
omedelbar läkning av kropp, sinne och själ. Paramahansa 
Yoganandas skrifter och föreläsningar flödar över av exempel 
på sådana helanden. Han förklarade att - även till synes 
mirakulösa - är gudomliga helanden naturliga resultat av att 
man vetenskapligt har uppfyllt skapelsens universella lagar. 
Genom att, med tillräcklig viljekraft och energi, manifestera 
Guds idémönster av perfektion i andra människors sinnen 
och kroppar, följer dessa upplysta mästare samma process 
som formade allt i universum. 

Alla som ber enligt dessa principer kommer att upp-
täcka att deras böner också har en påtaglig inverkan. Och 
fastän vår individuella kraft är svagare än hos en mästare, 
kan starka vibrationer av frid och gudomligt helande - fram-
bringat av tusentals förenade i bön - vara av oskattbart värde 
för att manifestera önskat resultat. Det var i detta syfte som 
Paramahansa Yogananda bildade Self-Realization Fellowship 
Prayer Council och Worldwide Prayer Circle. 

Det mest upphöjda sättet  
att tjäna mänskligheten

Andligt känsliga människor upplever andras lidande 
som sitt eget. I vår problemfyllda värld - där tusentals 
hemsöks av krig, fattigdom, sjukdom, oro och meningslöshet 
- kan empatiska män och kvinnor känna en stor oro för sina 
bröders och systrars välfärd. Sådana personer undrar ofta: 
”Hur kan jag hjälpa till för att lindra världens problem?”

2  De som lyckats bemästra självet och  insett sin identitet med den allestädes 
närvarande Anden.
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Paramahansa Yoganandas svar var otvetydigt: ”Endast 
andlig medvetenhet – insikten om Guds närvaro i en själv 
och i alla andra levande varelser – kan rädda världen. Jag 
ser ingen chans till fred förutan det. Börja med dig själv. Det 
finns ingen tid att förlora. Det är din plikt att göra din del för 
att frambringa Guds rike på jorden.”

Förverkliga Guds närvaro och kärlek inom dig och låt 
den strömma utåt. Detta är, enligt historiens stora helgon 
och mästare, det enda praktiska svaret på mänsklighetens 
problem eftersom det råder ett dynamiskt förhållande mellan 
vårt medvetande och världsliga förhållanden. När människor 
talar om ”politiska”, ”sociala” eller ”internationella” problem, 
inser de oftast inte att dessa omständigheter endast är de 
samlade tankarna och handlingarna av miljontals individer. 
Och det enda sättet att förändra världen är att förändra oss 
själva. 

Paramahansa Yogananda sa:
”Plötsliga naturkatastrofer som skapar kaos och 
massförstörelse är inte ’Guds gärningar.’ Sådana katastrofer 
är resultatet av människans tankar och handlingar. Varhelst 
i världen där den vibratoriska balansen mellan gott och ont  
störs av en ansamling skadliga vibrationer, resultatet av 
människans felaktiga tankar och handlingar, ser man 
förödelse...
”Krig orsakas, inte genom en ödesdiger gudomlig 
handling, utan av en utbredd materiell själviskhet… När 
det materiella dominerar människans medvetande, avges 
subtila negativa vibrationer och deras samlade kraft stör 
naturens elektriska balans - resulterande i jordbävningar, 
översvämningar och andra katastrofer.”

Människan har nått en kritisk punkt i historien 
där hon måste vända sig till Gud för att undvika 
konsekvenserna av sitt eget felaktiga tänkande. Vi 
måste be, inte endast några få av oss, utan samtliga. 
Vi måste be enkelt, innerligt, uppriktigt och med en 
ökad kraft - allteftersom vår övertygelse växter.

Vi måste forma världens ledare genom att be 
Guds Ande att sänka sig över deras hjärtan och 
sinnen. Vi måste forma oss själva genom att be 
om Guds hjälp att leva på ett sätt så fred kan vara 
möjligt.

Vi måste be i kyrkan, i våra hem, på tåget, då vi 
kör bil, på jobbet – och hålla fast vid det. Var och en 
av oss är viktig nu. Varje individs förmåga att söka 
gudomlig hjälp är en nödvändig länk i harmonins 
och fridens gyllene kedja.

Bönen är en dynamisk manifestation av kärlek 
från den bekymrade som söker Guds hjälp för 
människan. Du kan hjälpa till att förändra världen 
genom dina böner och goda handlingar

- Dag Hammarskjöld 
vid invigningen av the Meditation Room,

Förenta Staternas Högkvarter
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Gudskontakt medför individuellt  
och internationellt helande

Paramahansaji betonade att de negativa vibrationerna 
av själviskhet, girighet och hat – vilka leder till sjukdom 
och bedrövelse för individer, krig och naturkatastrofer för 
nationer – kan övervinnas om tillräckligt många män och 
kvinnor vänder sig till Gud i meditation och bön. Genom att 
förändra oss själva – genom att leva ett andligt liv i gemen-
skap med Gud – utstrålar vi automatiskt vibrationer av frid 
och harmoni som gör mycket för att motverka de negativa 
effekterna av disharmoniskt leverne.

Följaktligen är bönen en kanal för Guds helande kraft 
och när vi ber för andra är det en av de högsta tjänster vi kan 
erbjuda. Materiell välgörenhet, socialt arbete och andra for-
mer av bistånd är värdefullt och nödvändigt för att tillfälligt 
lindra andras umbäranden, men vetenskaplig bön angriper 
grundorsaken till världens lidande: mänsklighetens felaktiga 
tankemönster.

Genom att delta i Worldwide Prayer Circle kan var och 
en av oss hjälpa till på det mest effektiva sättet att uppnå 
varaktig fred och läkning för världen och för alla våra kära 
som är i behov av hjälp.

En världsomspännande bönecirkel
Paramahansa Yogananda var mänskligheten till stor 

nytta genom sina böner för världsfred och för läkningen av 
andras fysiska, mentala och andliga lidande. Varje morgon, 
i djup meditation, bad han om Guds välsignelse till alla som 
hade efterfrågat hjälp och sände dem helande energi genom 
att utföra en enkel men mycket effektiv teknik (beskriven på 
s. 18). Med tiden bad Paramahansaji alla munkar och nunnor 

Indiens ambassadör i USA, Dr. Binay Ranjan Sen, tillsammans med Parama-
hansa Yogananda på Self-Realization Fellowships internationella huvudkontor 
i Los Angeles år 1952. Ambassadör Sen uttryckte senare: ”Om vi haft en person 
som Paramahansa Yogananda i Förenta Nationerna idag, skulle världen sanno-
likt vara en bättre plats vad den är.”
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i Self-Realization-orden att vara med i denna strävan att tjäna 
världen genom bön. Därigenom föddes Self-Realization 
Fellowship Prayer Council.

Ledd av Paramahansa Yoganandas andliga efterträdare 
fortsätter arbetet med denna Prayer Council oavbrutet 
genom åren. Morgon som kväll mediterar man djupt och ber 
för andra samt utför den healingteknik som Paramahansa 
Yogananda praktiserade och lärde ut. Oräkneliga brev, 
skrivna till Self-Realization Fellowship från de som sökt och 
fått hjälp, vittnar om den obegränsade Gudskraft som på ett 
effektivt sätt riktas till andra via Prayer Council, i syfte att 
läka kropp, sinne och själ. 
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Paramahansa Yogananda uttryckte ofta en önskan om 
att det helande arbete som utförs av Prayer Council skulle 
förstärkas av böner från Self-Realization Fellowships med-
lemmar och vänner i alla länder - en världsomspännande 
bönecirkel, skapad genom en andlig gemenskap av med-
kännande hjärtan. Sedan etablerandet av Worldwide Prayer 
Circle har böner framförda av deltagare från hela världen, 
hjälpt till att skapa en växande ström av gudomlig kraft, vil-
ken omsluter jordklotet med harmoni, välvilja och frid.

Vi hoppas att du vill vara med och förstärka detta 
läkande flöde genom den andliga kraften i dina böner. Varje 
vecka hålls bönecirklar i SRF´s tempel, center och 
meditationsgrupper. Om du inte kan delta eller följer en 
annan andlig väg, kanske du vill ordna en privat service i ditt 
eget hem (se instruktioner på s. 22). Som tidigare nämnts är 
de grundprinciper av bön och läkande vilka beskrivs i denna 
broschyr, avsedda för alla - oberoende av religiös tillhörighet. 
Önskar du delta i Self-Realization Fellowship Worldwide 
Prayer Circle, vänligen fyll i anmälningsblanketten längst 
bak i denna broschyr. 

Begäran om bön
Du är välkommen att anhålla om bön för dig själv eller 

andra genom att på vår hemsida, per post, telefon eller fax 
bifoga respektive namn. Alla förfrågningar om förbön ges 
omedelbar och kärleksfull uppmärksamhet av medlem-
marna i Prayer Council. De vars namn som har inlämnats 
ingår i särskilda healing services morgon och kväll under tre 
månader. Man behöver inte närvara fysiskt för att få tillgång 
till förbönens helande kraft.

Paramahansa Yogananda och Mahatma Gandhi
i Wardha, Indien, 1935

Sri Yogananda läser en lapp som Gandhi skrivit (det var en måndag, den dag 
då Mahatman iakttog tystnad). Nästföljande dag, på Gandhis begäran, invigde 
Yoganandaji honom i Kriya Yoga vetenskapen.
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till förbönens helande kraft.

Paramahansa Yogananda och Mahatma Gandhi
i Wardha, Indien, 1935

Sri Yogananda läser en lapp som Gandhi skrivit (det var en måndag, den dag 
då Mahatman iakttog tystnad). Nästföljande dag, på Gandhis begäran, invigde 
Yoganandaji honom i Kriya Yoga vetenskapen.

Varje begäran om bön är konfidentiell. Du behöver inte 
beskriva problemet om du inte själv vill. Allt som behövs 
för arbetet i Prayer Council och Worldwide Prayer Circle 
är namnet på den person för vilken healing önskas. Om de-
taljerna kring ett särskilt problem är kända för personerna 
i en bönecirkel bör dessa inte diskuteras eftersom negativa 
mentala associationer kan försvaga bönens kraft. Istället 
uppmuntras gruppmedlemmarna att endast fokusera på 
Guds helande kraft och på att fullkomlig harmoni ska ersätta 
det disharmoniska tillståndet. 



Gandhi World Peace Memorial vid 
Self-Realization Fellowship Lake Shrine

I en snidad sarkofag hos Self-Realization Fellowship i Lake Shrine, Pacific 
Palisades Kalifornien, finns en del av Mahatma Gandhis aska bevarad - 
skickad till Paramahansa Yogananda från en välkänd indisk journalist och 
utgivare som kände till det djupa andliga bandet mellan de två stora männen. 

”Forskare beskriver att vår planet skulle upplösas och vi 
upphöra att existera utan den sammanhängande kraften hos de 
atomer som utgör vår glob. Och eftersom det finns en samman-
hängande kraft i blind materia måste den också finnas i allt som 
är levande. Namnet på denna kraft är Kärlek. Vi ser den mellan 
far och son, mellan bror och syster och mellan nära vänner. Men 
vi måste lära oss att använda denna kraft mellan allt levande, 
och i detta får vi vår kunskap om Gud.”

v v v

”Ingen ansträngning är fullständig utan bön - utan det de-
finitiva erkännandet av att människans högsta strävan är verk-
ningslös om den inte bakom sig har Guds välsignelse.” 

— Mahatma Gandhi
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Prayer Service 
(Längd: 15‒20 minuter)

Den Prayer Service (böneservice) som beskrivs på 
följande sidor genomförs varje vecka i Self-Realization 
Fellowships ashram, tempel, center och meditationsgrupper 
runt om i världen. Man använder sig av de två mest 
grundläggande aspekterna av vetenskaplig bön: tanke och 
energi. Först sänds tankar av perfektion och intoning med 
Gud, ut till alla behövande. Därefter, genom den teknik som 
lärdes ut av Paramahansa Yogananda, skickas läkande energi 
ut till de i behov av hjälp.
1. Inledande bön.
2. Valfritt: En kort inspirerande uppläsning från Parama-

hansa Yoganandas skrifter och/eller ett urval av hans 
Cosmic Chants. 

3. Kort meditation. Låt tankarna komma i samklang med 
Guds läkande närvaro och praktisera meditationstekni-
kerna från Self-Realization Fellowships lektioner (om du 
känner till dem). Be sedan djupt för alla de som begärt 
hjälp från Prayer Council. I tillägg kan du be för dina 
nära och kära eller för gudomlig hjälp i att övervinna 
dina egna svårigheter.
Fokusera uppmärksamheten på punkten mellan 
ögonbrynen3 och visualisera Guds vibrerande ljus. Känn 
att det är det allsmäktiga, Gudomliga Medvetandet 
som, genom ditt andliga öga, sänder ut dessa strålar 
av koncentrerade, läkande vibrationer till alla som har 

3  Centrat för koncentration och vilja i kroppen - ofta omtalat som det ”andliga ögat” 
eller intuitionens ”enda öga”- porten till högre medvetandetillstånd. Jesus hänvisade 
till det gudomliga ljus som uppfattas genom det andliga ögat då han sade: ”Ögat är 
kroppens lykta. Om nu ditt öga är friskt, så får hela din kropp ljus.” (Matteus 6:22).
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efterfrågat förbön. Du kan uppleva ett tillstånd av frid 
och en kittlande eller “dragande” känsla vid punkten 
mellan ögonbrynen. Hursomhelst: Vet, utan tvivel, att 
Guds läkande kraft välsignar dem du ber för.

4. Valfritt: Efter meditationen kan, om så önskas, en kort 
affirmation användas. (Instruktioner hittar du i kapitel 
5, i Paramahansa Yoganandas bok Scientific Healing 
Affirmations). 

5. Praktisera Paramahansa Yoganandas Healing-teknik, 
vilken beskrivs på följande sidor.

6. Avslutande bön för världsfred. 

Teknik för Healing, förmedlad av  
Paramahansa Yogananda

Modern vetenskap har visat att allt i universum består 
av energi och att den skenbara skillnaden mellan de olika 
formerna av fast, flytande, gas, ljud och ljus endast är en 
skillnad i frekvensen av deras vibrationer. På ett liknande 
sätt hävdar de stora världsreligionerna att allt skapat har sitt 
ursprung i den kosmiska vibratoriska energin Aum4 eller 
Amen, Ordet eller den Helige Anden. “I begynnelsen var 
Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud… Genom 
det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är 
till” (Johannes 1:1, 3).

4  Rotordet eller ursprungsljudet, från sanskrit, som betecknar den aspekt av Gudomen 
som skapar och upprätthåller hela skapelsen; kosmisk vibration. Aum i Veda Skrifterna 
blev det heliga ordet Hum för tibetanerna, Amin för muslimer, och Amen för egyptier, 
greker, romare, judar och kristna. Aum kan upplevas genom Self-Realization Fellowships 
meditationstekniker. Denna lycksaliga gemenskap med den osynliga Gudomliga 
Kraften (”Hjälparen, Tröstaren som är den Helige Anden” Johannes 14:26) är den sanna 
vetenskapliga grunden för bön.
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”Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfär-
diga vittnet, begynnelsen till Guds skapelse” (Uppenbarelse-
boken 3:14). På samma sätt som ljud skapas av vibrationerna 
från en spinnande motor så skapas det allestädes närvarande 
Aum-ljudet från den “Kosmiska Motorn” - vilken upprätt-
håller allt liv och varje partikel i skapelsen med hjälp av 
vibratorisk energi.

Genom koncentration och viljekraft kan vi medvetet öka 
kroppens tillförsel av kosmisk energi. Denna helande energi 
kan riktas till vilken kroppsdel som helst eller, genom fing-
ertopparnas känsliga antenner, flöda tillbaka ut i etern och 
nå dem i behov av hjälp - även om de befinner sig tusentals 
mil därifrån. Genom den enastående Aum-vibrationen får vi 
direktkontakt med Guds ständigt närvarande medvetande, i 
vilket de illusoriska begreppen om tid och rymd inte existe-
rar. Sålunda uppstår en ögonblicklig förbindelse mellan den 
uppriktiga begäran hos en person i nöd och den koncentre-
rade energin från de som ber för andra med följande metod.

(Utförs stående)

1. Med slutna ögon, be följande bön:
”Himmelske Fader, Du är överallt närvarande. Du är 
i alla Dina barn. Manifestera Din helande närvaro i 
deras kroppar.” Bibehåll ögonen slutna medan du hastigt 
gnuggar handflatorna mot varandra i tio till tjugo 
sekunder. (Denna rörelse och den som beskrivs i nästa 
stycke är ett särskilt effektivt sätt att samla och känna 
energin i händerna.) Samtidigt, koncentrera dig djupt på 
den kosmiska energin som flödar in i kroppen genom 
medulla oblongata5 och fortsätter ut i armar och händer. 

5  Yoga-skrifter förklarar att kosmisk energi kommer in i kroppen huvudsakligen via 
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Du kommer att känna värme och en pirrande känsla i 
armarna och händerna allteftersom den läkande energin 
samlas där. Spänn dig inte, håll kroppen avslappnad. 
Med handflatorna nedåt, lyft dina händer framför dig 
till i höjd med pannan och chant (sjung) Aum. Samtidigt 
med chanten av Aum sänker du sakta armarna tills de 
hänger utefter sidorna. Medan du gör detta - visualisera 
eller känn mentalt hur den helande energin flödar från 
dina händer till dem som behöver den.

2. Be: “Himmelske Fader, Du är överallt närvarande. Du 
är i alla Dina barn. Manifestera Din helande närvaro i 
deras sinnen.” Rotera dina händer (i en framåtrörelse) 
hastigt runt varandra. De kommer snabbt att fyllas med 
kosmisk energi. Fokusera på denna kosmiska energi 
som flödar in genom medulla oblongata. Fortsätt att 
rotera händerna i tio till tjugo sekunder. Med handfla-
torna nedåt, lyft dina händer framför dig till i höjd med 
pannan och chant (sjung) Aum. Samtidigt med chanten 
av Aum sänker du sakta armarna tills de hänger utefter 
sidorna. Medan du gör detta - visualisera eller känn 
mentalt hur den helande energin flödar från dina hän-
der till dem som behöver den.

medulla oblongata, vid basen av hjärnan. I skrifterna hänvisar man till medullan som 
”Guds mun” och kosmisk vibratorisk energi som ”Ordet” eller Aum. Jesus förkunnade: 
”Människan skall inte endast leva av bröd (materiella energikällor såsom mat, vatten 
och syre) utan av varje ord som utgår ur Guds mun” (Matteus 4:4). Paramahansa 
Yogananda illustrerade denna princip genom att jämföra kroppen med ett bilbatteri. 
Ett batteris liv beror endast delvis på kemikalier och destillerat vatten som fylls på 
utifrån. Det krävs också en vibrerande elektrisk ström från bilens generator för att ladda 
upp batteriet så att det kan generera mer energi från kemikalierna. Ett dött bilbatteri 
kan inte laddas upp genom att fylla på med nya kemikalier - det behöver en elektrisk 
laddning för att återupplivas. På samma sätt kan en död kropp inte återupplivas 
genom att man fyller magen med mat och lungorna med luft. För att konvertera dessa 
kemikalier till energi behöver kroppen en vibrerande livsström (”ordet”) som ”utgår” 
från medulla oblongata (”Guds mun”) till de olika kroppsdelarna. Denna livsenergi dras 
genom viljekraft, in i medullan från den omgivande kosmiska energin.



Urval av brev till Prayer Council

”Era kärleksfulla böner har hjälpt till att uträtta underverk... 
Mitt tillfrisknande har varit snabbt och min tro har fördjupats 
oändligt, eftersom jag känt Guds kärleksfulla och helande 
närvaro omge mig.”

— D.B., Topanga, Kalifornien.

”Jag vill berätta hur djupt rörd och tacksam jag är för Prayer 
Council. I varje enskilt fall där jag har känt den för vilken ni 
ber, har jag noterat en välgörande förändring i den personens 
liv. Först var jag endast förvånad, nu har min tillit till Gud och 
till bön blivit så mycket starkare. Jag vet att Gud hjälper alla 
som djupt och uppriktigt ber till Honom.”

— R. H., Pittsburgh, Pennsylvania.

”Pappan till en av våra lokala SRF medlemmar blev plötsligt 
allvarligt sjuk och jag var en av de läkare som behandlade 
honom. Det var dock endast efter att vi utfört healing-tekniken 
som hans hälsotillstånd mirakulöst förbättrades. Jag är djupt 
imponerad eftersom jag noterade hur den kraftfulla styrkan 
i denna teknik fungerar genom oss och alstrar goda effekter 
bortom våra konventionella resurser.” 

— Dr. G. R., Santa Fe, Argentina.

”Under många år tvivlade jag på effektiviteten av att be 
för andra – jag såg inga bevis på att det verkade. Men den 
hoppfullhet som jag känner nu, vilket helt säkert är resultatet 
av enträgna böner från Prayer Council å mina vägnar, ger 
mig levande bevis på att böner faktiskt fungerar. Hinder som 
verkade oöverstigliga håller sakta på att försvinna.” 

— B.R., Amherst, Massachusetts.

”För ett år sedan bad jag er om hjälp för en liten flicka som 
var svårt sjuk i leukemi och hepatit. Nu är hon fullkomligt 
frisk. Det finns inga spår av cancerceller i hennes kropp. Detta 
exceptionella tillfrisknande är en ovärderlig demonstration på 
att människan inte är ensam i denna kaotiska värld.” 

— E. N., Neapel, Italien.
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3. Be: “Himmelske Fader, Du är överallt närvarande. Du 
är i alla Dina barn. Manifestera Din helande närvaro i 
deras själar.” (Upprepa tekniken som beskrivs i punkt 1 
där du gnuggar handflatorna mot varandra och sedan 
chant Aum.)

4. Med utsträckta händer, chant Aum ännu en gång och 
skicka helande vibrationer av frid och harmoni till hela 
världen. 

Att leda en Prayer Service i hemmet
Den som inte har möjlighet att delta i en grupp kan, 

genom att följa formatet ovan, genomföra en prayer service 
privat eller med familjen där hemma. Detta kan, om så 
önskas, utgöra en del av ens regelbundna morgon- och 
kvällsmeditation6. Många familjer har funnit att en gemensam 
stund - ibland med inbjudna vänner och bekanta - för att be 
för andra och för världsfred, starkt har bidragit till en anda 
av kärlek och harmoni både i och utanför hemmet.

Nyckeln till framgångsrik bön
Ibland frågar människor, ”Vilket är det bästa sättet att be 

för andra?” Sri Daya Mata har sagt:
”Att be för andra är rätt och gott... att framförallt be om 
att de ska vara mottagliga för Gud, och därigenom kunna 
ta emot fysisk, mental eller andlig hjälp direkt från den 
Gudomliga Läkaren. Detta är grunden för all bön. Guds 
välsignelse är alltid närvarande - däremot saknas ofta mot-
taglighet. Bön förhöjer receptiviteten...

6  Om möjligt är det till stor hjälp att utföra prayer services i ett särskilt rum, eller del 
av ett rum, som regelbundet används för detta ändamål, eftersom det då blir lättare att 
fokusera ens koncentration och kärleksfulla uppmärksamhet på Gud.



När du affirmerar läkning för andra eller dig själv - 
visualisera den väldiga energin i Guds helande kraft som 
ett vitt ljus kring dig eller personen du ber för. Känn att 
den smälter bort all sjukdom och ofullkomlighet. Varje 
upplyftande tanke vi tänker, varje bön vi ber, varje god 
handling vi utför är genomsyrad av Guds kraft. Vi kan 
manifestera denna kraft på alltmer storslagna sätt, i takt 
med att vår tillit stärks och vår kärlek till Gud djupnar.”

I Self-Realization Fellowships lektioner beskriver 
Paramahansa Yogananda steg-för-steg hur man förverkligar 
Guds inneboende närvaro genom vetenskapliga metoder 
av koncentration och meditation. Och det var hans stora 
önskan att se dem som praktiserade dessa metoder i sin tur 
tjäna andra, genom deras egen växande medvetenhet om 
den Gudomliga Närvaron i alla - utifrån faktiskt insikt om 
världen som en enda familj. 

Effektiviteten hos Worldwide Prayer Circle beror inte 
endast på helhjärtad medverkan av så många empatiska 
själar som möjligt, utan också på det individuella djupet av 
gemenskap med Gud som uppnåtts av deltagarna i bönecir-
keln. För att bön ska dra till sig Guds respons är det grund-
läggande att veta hur man ber. De viktigaste punkterna för 
effektiv bön beskrivs kortfattat på följande sidor. 

Koncentration
Framgångsrik bön beror till stor del på graden av kon-

centration – förmågan att frigöra sinnet från störningar och 
fästa den odelade uppmärksamheten på det man önskar. 
Precis som solens spridda strålar kan fokuseras med hjälp av 
ett förstoringsglas för att skapa en intensiv brännande kraft, 
kan den subtila men ändå starka energin i tankar, känslor 
och talade ord samlas i en allsmäktig bön genom en exakt 
metod för koncentration. Oändliga reserver av mental kraft 
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kan frambringas med hjälp av koncentration – kraft som kan 
användas i vilken yttre strävan som helst, eller riktas inåt för 
att få erfarenhet om vårt eviga släktskap med Gud. 

Betydelsen av meditation
Meditation är koncentration, använd för att lära känna 

Gud. Paramahansa Yogananda lärde ut att vi före bön bör 
meditera, för att medvetandegöra att vi är skapade ”till Guds 
avbild”. De koncentrations- och meditationstekniker som 
lärs ut i Self-Realization Fellowships lektioner, fokuserar sin-
net inåt och blottar den gudomliga Anden inom oss. Kon-
centration på denna heliga inre Närvaro leder till direkt 
förnimmelse av Självet eller själen, som för alltid är ett med 
Gud.

”Gud vill inte att vi ber som om vi vore tiggare”, sa Pa-
ramahansaji, ”fjäskande för att Han ska ge oss det vi önskar. 
Som vilken kärleksfull fader som helst, gläds Han åt att 
uppfylla våra rättmätiga önskningar. Därför: Börja med att i 
meditation etablera din identitet med Honom. Därefter kan 
du med ett barns kärleksfulla förväntan be din Fader om 
det du behöver - förvissad om att din önskan kommer att 
beviljas.”

Viljans kraft
Viljestyrka är ett väsentligt element i bön. ”Kontinuerlig, 

lugn, kraftfull användning av viljan skakar om skapelsens 
krafter och framkallar gensvar från det Oändliga”, sa 
Paramahansaji. ”När du framhärdar och vägrar acceptera 
ett misslyckande måste objektet för din viljeansträngning 
förverkligas. När du kontinuerligt, i dina tankar och 
handlingar, använder den viljan måste din önskan slå in. 
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Även om ingenting i världen överensstämmer med din 
begäran kommer, om din vilja står fast, det efterlängtade 
resultatet att visa sig. I den sortens vilja finns Guds svar - för 
viljan kommer från Gud och kontinuerlig vilja är gudomlig 
vilja.”

I bön är det nödvändigt att skilja mellan en passiv attityd 
av att Gud ska göra allting, och den andra ytterligheten att 
enbart förlita oss på våra egna ansträngningar. ”En balans 
måste uppnås mellan den medeltida idén om att vara helt be-
roende av Gud och det moderna sättet att vara helt avhängig 
egot”, förklarade Paramahansa Yogananda.

När Jesus bad ”Ske din vilja”, innan korsfästelsen, för-
nekade han inte existensen av sin egen vilja. Det krävdes 
ett fullständigt bemästrande av viljan för att kapitulera inför 
Guds gudomliga plan för hans liv. Få människor har utveck-
lat sin viljestyrka till den graden. Men Gud förväntar sig att 
vi som Hans barn, efter bästa förmåga och inför varje utma-
ning, ska använda Hans gåvor av förnuft, vilja och känsla. 
Medan vi nyttjar alla dessa till buds stående medel för att 
uppnå framgång, ska vi samtidigt söka vägledning från den 
inre Gudomliga Närvaron. Denna balanserade inställning 
leder till jämvikt, förståelse, harmonisering av våra mänsk-
liga och gudomliga förmågor samt intoning av vår mänskliga 
vilja med Guds vilja. 

Hängivenhet, kärlek till Gud
Bön fylld av hängivenhet är den mest verkningsfulla. 

Hängivenhet, kärlek till Gud, är hjärtats magnetiska 
dragningskraft vilken Gud inte kan motstå. Paramahansa 
Yogananda sa: ”Sökaren efter Hjärtan begär bara din 
uppriktiga kärlek. Han är som ett litet barn: Någon kan 
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erbjuda hela sin rikedom och Han vill inte ha den. En 
annan utbrister: ”Åh Herre, jag älskar dig!” och in till denna 
hängivna lärjunges hjärta kommer Han springande.” 

Eftersom Gud redan innan vi frågar7 vet allt, är Han 
mer intresserad av vår kärlek än av långrandiga böner. John 
Bunyan sa: ”I bön är det bättre att ha ett hjärta utan ord än 
ord utan ett hjärta.” Mekanisk bön utan närvaro och känsla 
är som att tankspritt erbjuda vissna blommor till vår Herre – 
en gåva som sannolikt inte får stort gensvar! Men om vi gång 
på gång med hängivenhet, koncentration och viljestyrka 
kallar på Gud kommer vi, bortom allt tvivel, veta att våra 
böner har uppfattats och besvarats av den Gudomlige Ende 
- vars kraft och kärleksfulla omsorg är absolut och gränslös.

v v v

Välsignade är de som ber för andra, för genom detta 
blir de medvetna om hur allt levande hänger samman. Vi 
är inte isolerade varelser som ensamma måste kämpa mot 
arméer av motgångar. Vår egen lycka är sammanlänkad med 
alla andras lycka, vårt eget högsta förverkligande vilar i alla 
andras välgång. Till alla er som inser denna sanning och 
ger av er tid och empati genom att delta i Worldwide Prayer 
Circle, vill vi uttrycka vår djupaste uppskattning. I sådant 
osjälviskt tjänande av mänskligheten, må du alltid vara 
medveten om Guds ständiga skydd och allomfattande kärlek. 

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP

7  ”...Eder Fader vet ju vad I behöven, förrän I bedjen honom” (Matteus 6:8).



“Låt oss i våra hjärtan be för ett Själarnas Förbund och en 
Förenad Värld. Även om vi tycks vara separerade på grund 
av ras, trosriktning, färg, klass och politiska fördomar kan 
vi ändå, som barn av den ende Guden, i våra själar känna 
syskonskap och samhörighet. Må vi arbeta för skapandet av 
en Förenad Värld i vilken varje nation utgör en viktig del - 
vägledd av Gud genom människans upplysta samvete.”
“I våra hjärtan kan vi alla lära oss att vara fria från hat 
och själviskhet. Låt oss be för harmoni bland nationerna så 
att de må marschera, hand i hand, genom portarna till en 
rättvis ny civilisation.”

— Paramahansa Yogananda
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Vi inbjuder dig att, tillsammans med oss, tjäna vår stora 
världsomfattande familj genom bön...

Om du önskar delta i Self-Realization Fellowships Worldwide Prayer 
Circle är du välkommen att anmäla dig på vår webbsida eller sända 
denna blankett till oss per post eller fax (se nedan):

VÄNLIGEN TEXTA.
Datum___________________________________________________________________
Date

Namn____________________________________________________________________
Name            Mr. Mrs. Ms. Miss

Adress___________________________________________________________________
Address

Postnummer ___________________Postadress_________________________________
Zip or Postal Code

Land_____________________________________________________________________
Country

Telefon (valfritt)___________________________________________________________
Telephone (optional)

E-post address____________________________________________________________
Email Address

Referensnummer (om SRF-elev)______________________________________________
Reference Number (if SRF student)

nn Jag planerar att genomföra prayer services, privat eller för familjen, i mitt hem.
I plan to conduct private or family prayer services in my home.

nn Jag deltar regelbundet i prayer services som hålls vid ett Self-Realization 
Fellowship tempel eller meditationscenter i mitt område.
I am attending prayer services held at the Self- Realization Fellowship temple or meditation center in my area.

nn Jag är Self-Realization Fellowship-student och önskar få information om ett 
Self-Realization Fellowship-tempel eller meditationscenter i mitt område.
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 Jag är inte Self-Realization Fellowship-student och önskar få mer information 
om Paramahansa Yoganandas läror. 
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

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



Self-Realization Fellowship
Self-Realization Fellowship är en internationell, ideell, 

religiös organisation - grundat år 1920 av Paramahansa 
Yogananda, med avsikten att för människor av alla raser, 
kulturer och trosriktningar, introducera den uråldriga veten-
skapen och filosofin om Yoga samt dess traditionellt erkända 
meditationsmetoder. Bland samfundets mål och ideal: Att 
främja förståelse och samarbete mellan alla religioner och 
öka medvetenheten om deras underliggande enhet samt 
att sprida kunskap om exakta vetenskapliga tekniker för att 
uppnå en direkt, personlig upplevelse av Gud. 

Paramahansa Yogananda, allmänt ansedd som en av 
vår tids stora andliga gestalter, föddes i norra Indien 1893. 
År 1920 blev han inbjuden, såsom Indiens delegat, till en 
internationell konferens i Boston för religiösa världsledare. 
Han stannade kvar i USA i över trettio år, ända fram till hans 
bortgång 1952. Genom sitt liv och sin undervisning bidrog 
Paramahansa Yogananda på ett omfattande sätt till en i Väst 
ökad uppskattning av Österns andliga visdom. Hans En Yogis 
Självbiografi anses vara en modern, andlig klassiker. 

Med följande ord hyllade Indiens regering Sri Yoga-
nanda vid en ceremoni, då också ett minnesfrimärke gavs ut 
till hans ära: ”Idealet att älska Gud och tjäna mänskligheten 
kom till fullt uttryck i Paramahansa Yoganandas liv... Trots 
att han tillbringade större delen av sitt liv utanför Indien, har 
han ändå en plats bland våra stora helgon. Hans verk fort-
sätter att växa och lysa allt starkare och drar överallt till sig 
människor på Andens pilgrimsväg.”

Det andliga och humanitära arbete som Paramahansa 
Yogananda påbörjade, fortsätter idag under ledning 
av Broder Chidananda - nuvarande ordförande för Self-
Realization Fellowship/Yogoda Satsanga Society i Indien. 
Förutom att publicera Paramahansa Yoganandas böcker, 



och föreläsningar, skrifter och informella föredrag ansvarar 
samfundet för tempel, retreat- och meditations-center 
över hela världen; liksom Self-Realization Fellowships 
klosterorden bestående av munkar och nunnor samt Self-
Realization Fellowship Worldwide Prayer Circle.

Vill du veta mer om Paramahansa Yoganandas läror 
finns information på vår hemsida: www.yogananda.org. Du 
är också välkommen att beställa - från hemsidan, per telefon, 
fax eller e-post - vårt introduktionsmaterial samt en katalog 
med alla våra böcker, fotografier, inspelade föredrag och 
musik.

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
3880 San Rafael Avenue

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

www.yogananda.org

http://www.yogananda-srf.org
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