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NEWSLETTER

From Guruji’s desk….
My Dear Alpha Siddhas,
Writing to you with love and
blessings.

The scorching summer has given way to a pleasant
weather. Slowly the rains are also starting. The
weather keeps changing and we human beings find
many ways to adapt to these changes. In summer
the cotton dresses are out. In winter, the cottons
give way to silks and other material. The
airconditioner now gets some rest and in some parts
of the country slowly the heaters may come on.
We have found so many gadgets to make our lives
more comfortable. In fact man is all the time
engaged in making his life more comfortable and
endurable. All this goes for the physical part of the
being. What about the mental and spiritual part?
What do we do to make our mind more comfortable
and more powerful?
When it comes to the mind, there are no different
climate conditions. The mind has to be cool and
comfortable all through the year. The mind has to
be very powerful as well. All of us know that
meditation is undoubtedly one practice which
makes the mind calm and powerful. You have also
learnt the simplest form of meditation viz. Alpha
meditation.

Rishikesh Camp With Guruji

November

2017

Now, the entire benefit lies only in practising.
Whenever an Alpha Siddha comes up with his
problem in life, the first question that comes to my
mind is whether he is practising Alpha. As you very
well know, when practised regularly, Alpha
meditation improves your intuitive powers and
gives more clarity in the mind. Problems look
smaller and more manageable.
Just compare how you feel on a day that you begin
with meditation and a day that you begin without
meditation. Nobody has to tell you the difference.
A day which begins with meditation and positive
thinking is a day with a high level of mind energy.
Any situation is handled very easily when your mind
energy is high. But on a day which you begin
without meditation, the mind energy may not be up
to the mark. Every small hurdle looms up like a
mountain in front of you.
Realise the value of Alpha meditation and practice
it regularly to see the complete benefit. These days
we are seeing a lot of feedback being posted on our
whatsapp groups. I am really happy to see this. It is
very motivating to other Siddhas. Continue to
meditate and continue to see success.
Wishing you wonderful meditations and great
success in every endeavour of yours!
Blessings,

Srimatha

குருஜியுடன் rஷிேகஷ் முகாம்

02.12.2017 to 10.12.2017
Program A (5 days) : “Shantagni” –
Reprogram your mind ‐
Residential Retreat at Ashram

நிகழ்ச்சி

Program B (2 days) : Babaji Cave

நிகழ்ச்சி B ( 2 நாட்கள்) : பாபாஜி குைக

(7 days + 2 days travel = Total 9 days)
You can attend either one or both the programs.
Alpha Siddhas who attended Level‐1 can participate
in both Programs
For further enquiries please contact AMP office: +919841272146

02.12.2017 முதல் 10.12.2017
A (5 நாட்கள்) : “சாந்தக்னி” மனைத

தூய்ைமபடுத்து -

ஆசிரமத்தில் நடக்கும் வகுப்பு
(7 நாட்கள் + 2 நாட்கள் பயணம் = ெமாத்தம்

9 நாட்கள்}

நீங்கள் ஒன்று அல்லது இரு நிகழ்ச்சிகளிலும்

கலந்து ெகாள்ளலாம்

கட்டம் 1 முடித்த ஆல்ஃபா சித்தர்கள் இரண்டு
நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்து ெகாள்ளலாம்

விபரங்களுக்கு ெதாடர்பு ெகாள்ளவும் : +919841272146

என் அன்புள்ள ஆல்ஃபா சித்தர்கேள,

தனது

அன்புடன் ஆசீ ர்வாதங்களுடன் இைத எழுதுகிேறன்.

ேகள்வி இவர் ஆல்ஃபா தியானம் பயிற்சி ெசய்கிறாரா

சுட்ெடrக்கும்
வானிைல

ெவய்யில்

வந்து

துவங்கி

முடிந்து

விட்டது.

விடும்.

அடுத்து

வானிைல

வழிகைள

இல்ைலயா என்பது தான்.

ெகாண்ேட

மனதில்

மைழயும்

மாறிக்

ேதடிக்ெகாண்ேட

இருக்கிேறாம்.

ெவய்யில் காலத்தில் பருத்தி துணி உடுத்துகிேறாம்.
குளிர் காலங்களில் பட்டு சில்க் ேபான்ற துணிகைள

விரும்பி

அணிகிேறாம்.

கிைடக்கிறது.

ஏசிக்கு

நாட்டின்

ஹீட்டர்கைள

ெகாஞ்சம்

சில

கூட

பயன்படுத்த

ஓய்வு

பகுதிகளில்
துவங்கி

விடுவார்கள்.
நமது

ெசௗகrயமாக்க

உபகரணங்கைள

கண்டு

ெசால்லப்ேபானால்

பிடித்து

தனது

ெசௗகrயமானதாகவும்

எத்தைனேயா
விட்ேடாம்.

வாழ்க்ைகைய

ேமலும்

நிைலயானதாகவும்

ேமற்ெகாள்ளும்

ெகாண்ேட

இருக்கிறது.

முயற்சி

மாற்ற

ெதாடர்ந்து

இெதல்லாம்

உடலுக்குத்

தான். மனம் மற்றும் ஆத்மாவுக்கு மனிதன் என்ன

ெசய்தான்?

நமது

ெசௗகrயமானதாகவும்

மனைத

சக்தி

ேமலும்

மிக்கதாகவும்

மாற்ற

நாம் என்ன ெசய்ேதாம் என்ற ேகள்வி எழுகிறது.
மனம்

என்று

வானிைலகள்
முழுவதும்
இருக்க

வரும்
இல்ைல.

ெபாழுது
மனம்

நிதானமாகவும்

ேவண்டிய
நமது

வாய்ந்ததாகவும்

அைனவருக்கும்

எளிைமயான

ஒன்று

ெவவ்ேவறு

என்பது

வருடம்

ெசௗகrயமாகவும்

தான்.

மனம்

சக்தி

மனைத
மாற்ற

அைமதியாவும்

வல்லது

ெதrயும்.

வழிமுைறைய

என்பது

அதில்

நீங்கள்

சக்தி
நம்

மிகவும்
கற்று

இருக்கிறீர்கள். அது ஆல்ஃபா தியானம்.
அதன்

உங்கள்

முழுைமயான

பயன்

அைத

பயிற்சி

உள்ள

மனம்

ேகட்கும்

ஆல்ஃபா தியானம் பழக
துல்லியமாவதுடன்

தருகிறது

ெதrயும்.

பிரச்சிைனைய

என்

உள்ளுணர்வு

ெதளிவும்

நன்றாகேவ

என்பது

பிரச்சிைனகள்

உங்களுக்கு

கூட

மிகவும்

எளிதாக ெதrயும்.
தியானம்

ெசய்து

துவங்கும்

நாளும்

தியானம்

ெசய்யாமல் துவங்கும் நாளும் எப்படி வித்தியாசமாக
இருக்கின்றன
ேவறு

என்று

கவனித்துப்

யாரும்

ேவண்டியதில்ைல.

பாருங்கள்.

உங்களுக்கு

தியானம்

துவங்கப்

படும்

அைத

ெசால்ல

மற்றும்

நல்ல

நாளில்

மனம்

மிகுந்த சக்தியுடன் ெசயல்படுகிறது. மனம் சக்தியுடன்

இருக்கும் ெபாழுது எந்த பிரச்சிைனயும் மிக எளிதாக
ைகயாளப்

படும்.

துவங்கப்படும்
தான்

ஆனால்

நாளில்

இருக்கும்.

தியானம்

மனதின்

ஒவ்ெவாரு

சக்தி

சிறிய

மிகப் ெபrய மைலயாக ெதrயும்.
ஆல்ஃபா

தியானத்ைத

நன்கு

ெசய்யாமல்

குைறவாகத்

பிரச்சிைனயும்

புrந்து

ெகாண்டு

ெதாடர்ந்து பழகி அதன் முழுப்பயைன அைடயுங்கள்.
சமீ ப

காலமாக

தங்களது

வாய்ந்ததாகவும் இருக்க ேவண்டும். தியான பயிற்சி
என்பது

பழக

சிந்தைனகளுடன்

வாழ்ைவ

மனிதன்

ெபாழுெதல்லாம்

இன்பமான

இருக்கிறது. மனிதர்களாகிய நாம் இைத சமாளிக்க

பல

ெசால்லும்

வாழ்க்ைகயில்

நமது

வாட்ஸப்

இைத

கண்டு

ஆல்ஃபா

வருகிறார்கள்.
மகிழ்ந்ேதன்.
அளிப்பதாக

மற்ற

குரூப்களில்

அனுபவங்கைள

இது

ெதாடர்ந்து

ெசய்யுங்கள். ெதாடர்ந்து ெவற்றி காணுங்கள்.
உங்கள்

தியானங்கள்

முயற்சிகள்

வாழ்த்துக்கள்!

சிறப்பாக

அைனத்தும்

இருக்கவும்
ெவற்றி

ஊக்கம்

தியானம்

உங்கள்
ெபறவும்

ஆசீர்வாதங்கள்,

ஸ்ரீமாதா

ெசய்வதில் தான் இருக்கிறது. ஒரு ஆல்ஃபா சித்தர்

Guruji with Alpha Siddhas at
Level‐3 Workshop in Chennai 27.10.2017

எழுதி

உண்ைமயிேலேய

சித்தர்களுக்கும்

இருக்கிறது.

பலர்

Guruji with Alpha Siddhas at
Amrutsiddhi Workshop in Chennai 28.10.2017

புேனயிலிருந்து ெபங்களூருக்கு விமானத்தில் வந்து

I was returning from Poona to Banglore by
flight. An announcement came that due to
rain flight is unable to land. They said we
have enough fuel and we need not worry.
At once the whole place became silent .
Young kids started asking when and how
we will land. I kept Alpha Mudra and sent
colours. I visualised safe landing and being
at home. Within a few minutes the plane
landed.Everyone applauded. Thanks Alpha.
Chandra, Chennai
I was in the rehearsal for a dance program. I was
constantly making mistakes and my teacher was very
upset. The next morning I sat and meditated for 1hour
and 33 min continuously with various Alpha
meditations like Negative energies removal, Cell
Glow, A Spiritual Journey, Alpha Affirmations… I
sent colors to my teacher and visualised that I danced
very well. And you know what, I danced so well that
after the program everyone crowded around me and
congratulated me. My teacher was very proud too. I
was happy like never before…. Alpha is great…

Gorries, Coimbatore
In the midst of busy work schedule and sedentary life
style, I realised I was inching towards obesity. I took a
resolution this new year that health will be my priority.
My affirmation was ‘I always stay fit and healthy. I eat
only healthy food and avoid junk food’. As I recited
this everyday, I found time for regular exercise for
atleast few minutes and of course my meditation
continued. My eating habits changed. Slowly over a
period of 6 to 7 months I reduced 10 kgs effortlessly.
My friends and relatives are astonished to see this
change . I am happy that my body feels light, my knee
pain has gone and i feel energetic. Many Thanks to
Guruji for her guidance and lessons. Bhanu
I attended Sanjeevani class at Chennai in August
2017. I have been listening to the meditation daily.
Now I realise that although the climate has changed, I
have not got any breathing problem like every year.
My hair fall has reduced. My face is looking very bright.
I feel very energetic too. I could understand the
immense healing this class has given me. Thanks to
Guruji for bringing us such wonderful classes.
Suganthi, Chennai.
I used to take tablet for high blood pressure. From the
time I started practising Alpha meditation, my blood
pressure has become normal without taking any
tablet. I thank Guruji for teaching us wonderful
meditations. I really feel so blessed to have Guruji as
my teacher.
S Nandini, Bangalore

ெகாண்டு
இறங்க

இருந்ேதன்.

மைழயினால்

முடியவில்ைல

என்று

அறிவிப்பு

விமானம்
வந்தது.

ேபாதுமான அளவு எrெபாருள் இருப்பதால் கவைல
ேவண்டாம்

என்று

விமானத்தில்

அறிவித்தார்கள்.

ெமௗனம்

உடேனேய

நிலவியது.

சிறிய

குழந்ைதகள் நாம் எப்படி எப்ெபாழுது இறங்குேவாம்
என்று

ேகட்க

ஆரம்பித்து

விட்டார்கள்.

நான்

ஆல்ஃபா முத்திைர ைவத்துக் ெகாண்டு நிறங்கள்
ெசலுத்திேனன்.

பத்திமாக

தைர

இறங்கி

வட்டில்
ீ

இருப்பது ேபால் பார்த்ேதன். சில நிமிடங்களிேலேய

விமானம் தைர இறங்கி விட்டது. எல்ேலாரும் ைக
தட்டினார்கள். நன்றி ஆல்ஃபா.
ஒரு

நடன

அடிக்கடி
பட்டார்.

நிகழ்ச்சிக்கான

தவறு

ஒத்திைகயில்

ெசய்ததால்

அடுத்த

நாள்

சந்திரா, ெசன்ைன

காைல

எனது

இருந்ேதன்.

குரு

நான்

மிகவும்

ெதாடர்ந்து

1

நான்

வருத்தப்

மணி

33

தீய சக்திகள் கைளதல், ெசல் ஒளி, ஒரு

நிமிடங்கள்

ஆன்மீ க பயணம், ஆல்ஃபா நல்வாக்கியங்கள் ேபான்ற

ஆல்ஃபா தியானங்கைள ெதாடர்ந்து ெசய்ேதன். என் குருவுக்கு

நிறங்கள்

அனுப்பி

என்ைன

சூழ்ந்து

ஆல்ஃபாவில்

மிகவும்

நான்

கண்ேடன்.

மிகவும்

நன்றாக

நிகழ்ச்சி

ெகாண்டு

நடனமாடுவதாக

முடிந்ததும்

பாராட்டினார்கள்.

மகிழ்ச்சியைடந்தார்கள்.

அைனவரும்

என்

எப்ெபாழுதும்

குருவும்

இல்லாத

ஆனந்தம் உணர்ந்ேதன். ... ஆல்ஃபா உண்ைமயாகேவ மிகவும்
சிறப்பானது...

ேகாrஸ், ேகாைவ.
அதிக

ேவைல

பளு

முைறயினால்
ெசல்வைத

மற்றும்

ெமல்ல

உணர்ந்ேதன்.

எடுத்ேதன்

எனது

அதிகம்

எனது

இந்த

அைசவற்ற

எைட

புது

கூடிக்

வருடத்தில்

ஆேராக்கியத்திற்கு

வாழ்க்ைக
ெகாண்ேட

ஒரு

சபதம்

முக்கியத்துவம்

ெகாடுப்ேபன் என்று. எனது நல்வாக்கியம். நான் எப்ெபாழுதும்
ஆேராக்கியமாக
உண்கிேறன்.

இருக்கிேறன்.

இைத

சத்துள்ள

தினமும்

மனதில்

உணைவ

ெசால்லிக்

மட்டுேம

ெகாண்ேட

வந்ததில் சில நிமிடங்கேளனும் உடற்பயிற்சி ெசய்ய முடிந்தது.
தியானமும் ெசய்ேதன். என் உணவு பழக்கங்கள் மாறி விட்டன.

அடுத்த 6 அல்லது 7 மாதங்களில் எந்த சிரமமும் இன்றி 10
கிேலா

எைட

குைறத்துவிட்ேடன்.

உறவினர்களும்

ஆச்சrயப்படுகிறார்கள்.

இந்த

எனது

எனது

மாற்றத்ைதக்

உடல்

நண்பர்களும்

மிகவும்

கண்டு

ேலசாக

இருக்கிறது. எனது முட்டி வலி மைறந்து விட்டது. நான் மிகவும்
மகிழ்ச்சியாக

இருக்கிேறன்.

குருஜியின்

வழிகாட்டுதலுக்கும்

பானு

வகுப்புகளுக்கும் நன்றி.
நான்

ெசன்ைனயில்

ஆகஸ்ட்

மாதம்

சஞ்சீவனி

வகுப்பில்

கலந்து ெகாண்ேடன். தியானத்ைத தினமும் ேகட்டு வருகிேறன்.

ஒவ்ெவாரு வருடமும் பருவம் மாறும் ெபாழுது எனக்கு வரும்
மூச்சு திணறல் இந்த முைற வரவில்ைல என்பைத இப்ெபாழுது

உணர்கிேறன்.

என்

தைலமுடி

ெகாட்டுவது

நின்று

விட்டது.

எனது முகம் பளிச்ெசன்று இருக்கிறது. நான் மிகுந்த சக்தியுடன்
இருக்கிேறன்.
சக்திைய

இந்த

உணர

வகுப்பின்

முடிந்தது.

இரத்த

ஆல்ஃபா

அழுத்தத்திற்கு

தியானம்

ேநாய்

சிறப்பான

தீர்க்கும்

வகுப்புகைள

சுகந்தி, ெசன்ைன.

தரும் குருஜிக்கு நன்றி.
உயர்

மாெபரும்

இத்தைன

பழகத்

மாத்திைர

சாப்பிட்டு

துவங்கியதிலிருந்து

வந்ேதன்.
மாத்திைர

இல்லாமேலேய எனது இரத்த அழுத்தம் நார்மலாக இருக்கிறது.
அற்புதமான தியானங்கைள கற்றுத் தரும் குருஜிக்கு நன்றி.

S. நந்தினி, ெபங்களூரு

Guruji’s TV programs are telecast in these channels. Don’t miss them!
POTHIGAI TV

MAKKAL TV

Monday to Friday: 8.15 am
(Starting 23.11.2017)

Saturday 9:00 am

Recordings of the programs can be viewed on our website www.alphamindpower.net
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AMP is on Facebook & WhatsApp!
Connect with us to receive latest
updates on upcoming events, useful
articles, & share alpha experiences
with fellow alpha siddhas. Not
connected yet? Send us a whatsapp
message on +917358595493 to get
connected

AMP

Face book link: https://www.facebook.com/groups/alphamindpower/

AMP Classes Schedule
CITY

WORKSHOP

DATE

DAY

TIME

VENUE

Mumbai
(English)

Sanjeevani
Level – 1

04/11/17
05/11/17

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

Hotel City Point, Behind Imperial
Mahal Khodadad Circle Dadar
T.T.Mumbai - 400014

Bangalore
(English)

Sanjeevani
Level – 1

11/11/17
12/11/17

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

The Fern Citadel,
#41,Sheshadri Road, Anand Rao
Circle, Bengaluru – 560 009

Chennai
(Tamil)

Spiritual Counseling
(Eligibility Level-1)

18/11/17
19/11/17

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

Alpha Mind Power Office,
No.4, Abusali Street,
Saligramam, Chennai-600093

Chennai
(Tamil)

Psychic Energy
Level – 1

25/11/17
26/11/17

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

Hotel Residency Towers,
Pondy Bazaar Road, T.Nagar,
Chennai

Rishikesh
Camp

Shantagni Workshop
Babaji Cave

Coimbatore
(Tamil)

Sanjeevani
Sanjeevani
Level – 1

15/12/17
16/12/17
17/12/17

[

03/12/17 to 07/12/17
08/12/17 to 09/12/17

Swami Dayananda Ashram, Purani
Jhadi, Muni-Ki-Reti - 249137
Rishikesh (U.K),

Fri
Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm
9am to 5pm

Hotel Heritage Inn,
73, Sivasamy Road, Ramnagar,
Coimbatore

9am to 5pm
9am to 5pm

Hotel Residency Towers,
Pondy Bazaar Road, T.Nagar,
Chennai

[

Chennai
(Tamil)

Srividya
Level – 1

23/12/17
24/12/17

[[

Sat
Sun

[[

As Sanjeevani workshop is there on 2 days at Coimbatore, please register to
participate on any one day
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