Agni Yoga - Eldens Yoga

Den kosmiska Läran
Agni Yoga är en kosmisk Lära och vi människor måste acceptera den i sin helhet. Vi får inte tvivla, inte
leta efter logiska förklaringar från vårt eget perspektiv. De kosmiska Lärarna ٭gav oss denna kosmiska
Lära via Helenas och Nicholas Roerichs böcker respektive bilder.
Alla de kosmiska Lärarna har gått jordelivens väg och lärt känna människornas natur, tankar, känslor och
lidanden. De har nått mycket längre än vi inom människans evolution.
Den Kosmiska Läran har alltid funnits, men AGNI YOGA är anpassad till vår tid, till den moderna
människan. Den har vi fått för att lära känna oss själva och vår självutveckling, den har svaret på alla
viktiga frågor. Vi behöver den på grund av vår nuvarande svåra period, Kali yuga, den mörkaste epoken i
människans evolution, som beskrivs i österländska filosofier.
Om vi förnekar Läran med dess energi, så kan vi inte ta oss igenom denna svåra period, på samma sätt
som vi inte kan andas och leva utan luft och föda. Den ska inte uppfattas som en sägen eller en filosofi,
utan tas emot som den bästa medicinen för att lösa vardagslivets problem och sjukdomar. Just nu håller
en ny epok, eldens epok, på att ta över, som karakteriseras av stora förändringar i hela världen:
naturkatastrofer, stora oroligheter, krig etc. Under denna epok måste mänskligheten förändras och
transformera sitt högsta Jag. Läran varnar oss för att göra det stora misstaget att förstöra planeten, vi
måste välja evolution i stället för involution. Lösningen är att utveckla oss själva och sträva efter den
bästa framtiden för hela mänskligheten.
***
Agni Yoga är den ultimata bron till Den kosmiska Läran som har existerat i alla tider.
Varje lära innehåller sin egen yoga som är relevant och accepterad av evolutionen. Olika yogaläror
förnekar inte varandra. Träd har olika grenar som skapar skugga för vandraren och ger honom svalka,
tröst och värme. När vandrarens styrka har återkommit fortsätter han sin vandring. Han har frigjort sina
förutbestämda viljekrafter men har inte lagt beslag på någon annans och det har inte avlett honom i
hans strävan eller avsikter.
Inför framtiden ska vi vakna upp ur sömnen. Inför framtiden ska vi förnya oss själva. Inför framtiden ska
vi härda ut. Inför framtiden ska vi sträva vidare i våra tankar. Inför framtiden ska vi samla styrka.
Först ska vi tillämpa de råd livet ger oss. Sedan ska vi uttala yogans namn för att möta framtiden. Vi
kommer att kunna höra eldens element nalkas, och vi skall redan nu vara redo att behärska eldens
vågrörelser.
I det förflutna så var Raja Yoga viktig. Men de kosmiska Lärarna försäkrar att Agni Yogas tid nu är
kommen.....................

Boken finns att köpa hos oss, du kan göra beställning på maria@agniyoga.se och betala till Bankgiro
5012-4221 Handelsbanken, AgniYoga Society Sweden,
Pris 190 kr.
Mer information: http://agniyoga.se/aktiviteter/

