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NEWSLETTER

From Guruji’s desk….
My Dear Alpha Siddha,
I am writing to you with the
excitement of welcoming the New
Year. Every New Year is a new
beginning. It is a time to start afresh.
It is a time to make resolutions for the incoming
year. It is also a time to relish and retain good
memories from the year that has gone by.
December 2017 has been a memorable month. We
had our Rishikesh camp from 2nd to 10th of
December. The camp was absolutely blissful with
very beautiful memories still lingering in our minds.
Being winter the climate was a bit chill but
enjoyable.
First we had the Shantagni 5 days workshop. It was
enjoyed by one and all. The second program was our
visit to Maha Avatar Babaji’s cave. The journey to
the cave takes us around many mountains on the
Himalayas. The journey by itself is amazing.
The climb to the cave is filled with a lot of pent up
excitement and expectation. For many this was the
first time. That moment when you enter the cave
and sit down to meditate is unique for anyone who
is craving for a spiritually blissful moment. I could
see that many of our Alpha Siddhas who were there
that day had experienced this moment. After the
meditation, there was a broad smile on all the faces
and tears of joy in many eyes.
Babaji’s presence was felt by us as a very powerful
energy in the cave. Rishikesh yatra and the visit to
Babaji’s cave bring about a total change in many
peoples’ lives. We are all very blessed to be able to
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make this journey and enjoy such high energies in this
lifetime.
The second very important event in December was
our Sanjeevani class at Coimbatore. It was quite an
overwhelming experience. That was a day with very
high healing energy. Many witnessed a great healing
on that day.
The third highlight of this month is that after a long
wait and persistent demand we have finally got the
deity Bala Tripurasundari’s dollar in silver from Nemili
peetam itself. This dollar is very precious to our
Srividya Siddhas. They have been enjoying Bala’s
blessings every day and this dollar is something they
have been waiting for.
This year is has been very special as we have
completed Two Crores chanting of Navakshari
mantra.
I have a very simple message for you for this New
Year. Allow only positive energy in your life. When
you encounter anything negative, ignore it or let it go.
Do not be instrumental in spreading any negative
news in the media. It is only positive energy that can
make our lives better. Above all, keep your thoughts
positive no matter what.
We close this year with the memory of all these
exciting events and a very high level of energy. We
look forward to the New Year as a new beginning, as a
time of hope, as a time of growth, as a time of peace.
Continue to meditate, continue to grow spiritually.
Happy New Year!
Blessings,

Srimatha

Guruji with Alpha Siddhas at
Srividya Workshop in Chennai

டிசம்பர்

என் அருைம ஆல்பா சித்தர்கேள,
புத்தாண்ைட

வரேவற்கும்

சந்ேதாஷத்துடன்

இந்த

கடிதத்ைத எழுதுகிேறன். ஒவ்ெவாரு புத்தாண்டும் ஒரு
புது

துவக்கம்

தான்.

வருகின்ற

வருடத்திற்கான

சபதங்கள் ெசய்து ெகாள்ளும் ேநரம் இது. அேத சமயம்
நடந்து

நிைனத்து

முடிந்த

வருடத்தின்

மகிழ்ந்து

நல்ல

மனதில்

ேநரமும் கூட.

பதித்து

நிகழ்வுகைள

ெகாள்ளும்

2017 டிசம்பர் நிைனவில் நிற்கும் மாதமாக இருந்தது. 2
முதல்

10

ேததி

இருந்தது.

வைர

அந்த

நமது

rஷிேகஷ்

அனுபவம்

மிக

முகாம்

சிறப்பாகவும்

இன்னமும் நிைனைவ விட்டு நீங்காமலும் இருக்கிறது.

குளிர் காலமானதால் சற்று சில்ெலன்று இருந்தாலும்
மிக சுகமாகவும் இருந்தது.

அைத

ஒவ்ெவாருவரும்

5 நாட்களுக்கு இருந்தது.

அனுபவித்து

மகிழ்ந்தனர்.

இரண்டாவதாக மஹா அவதார் பாபாஜியின் குைகக்கு
ெசல்லும்

மைலயின்

நிகழ்ச்சி

இருக்கிறது.

பல

அந்த

இருந்தது.

அந்த

மைலகளில்

பயணம்

வைளந்து

பயணேம

ஒரு

ெமய்

இமய

ெசல்வதாக

சிலிர்க்கும்

அனுபவம் தான்.

எல்ேலாரும்

பார்த்ேதன்.

தியானத்திற்கு

முகங்களிலும்

பரந்த

கண்ணரும்
ீ
இருந்தது.
பாபாஜியின்
ெபாழுது

மிக

யாத்திைரயும்

வாழ்வில்

அன்று

இவ்வாழ்வில்

பாபாஜி

ேமற்ெகாள்ளவும்

உணர்ந்தைத

எல்ேலாருைடய

கண்களில்

ஆனந்த

ேநாய்

நாட்களாக காத்திருந்த பல முைற நாம் விடாமல் ேகட்ட
ஸ்ரீபாலா

த்rபுரசுந்தrயின்

பீடத்திலிருந்ேத
சித்தர்களுக்கு
அவர்கள்

இது

மிகவும்

பாலாவின்

வருபவர்கள்.

இரண்டு

வருடத்திற்காக

ஒரு

மட்டும்

எதிர்ெகாண்டாலும்

சக்தியால்

பரவ

இடம்

மிக

ைவத்திருங்கள்.

வாய்ந்தது.

அனுபவித்து
நாட்களாக

நவாக்ஷr
ெசால்லி

உங்களுக்கு

உங்கள் வாழ்க்ைகயில் நல்ல
ெகாடுங்கள்.

ெகாடுக்காதீர்கள்.
காரணமாக
தான்

முக்கியமாக

எண்ணங்கைள

ெசய்திைய

ெநமிலி

ஸ்ரீவித்யா

நாம்

முைற

அைத

மட்டும்

பல

சிறப்பு

ேகாடி

ெசால்ல விரும்புகிேறன்.
சக்திக்கு

தினமும்

இன்ெனாரு

முடித்திருக்கிேறாம்.

புது

முக்கியத்துவம்

டாலருக்காக

காத்திருந்தார்கள்.

வருடத்தின்

டாலர்

நமது

அருைள

இந்த

மந்திரத்ைத

ெவள்ளி

கிைடத்தது.

தீயதாக

விட்டு

தீய

எைத

விடுங்கள்.

ெசய்திகைள

இருக்காதீர்கள்.

நம்

எது

எப்ெபாழுதும்

வாழ்ைவ

நல்ல

சிறப்பாக்க

நடந்தாலும்

உங்கள்

நல்லைவயாகேவ

இத்தைன நல்ல நிகழ்வுகளுடன் மிக நல்ல சக்தியுடன்
இந்த வருடத்ைத நாம் முடிக்கிேறாம். வரவிருக்கும் புது
வருடத்ைத

நாம்

ஒரு

புதிய

துவக்கமாக,

ஒரு

புதிய

நம்பிக்ைகயாக, வளர்ச்சிக்கான ேநரமாக, அைமதிக்கான

ேநரமாக பார்க்கிேறாம்.

நன்றாக

மிகப்

பிறகு

சிrப்பும்

சக்திைய

வந்திருப்பைத

அைத

ஒரு

இந்த மாதத்தின் மூன்றாவது முக்கியமான நிகழ்வு பல

முடியும்.

வினாடி மிக முக்கியமானதாகும். அங்கிருந்த ஆல்ஃபா

இருந்தது.

அது

அைமந்தது.

பலருக்கு இது முதல் முைறயாக இருந்தது. சிலிர்க்க
அந்த குைகயில் நுைழந்து தியானம் ெசய்ய அமரும்

அனுபவம்

வகுப்பு.

முடிந்தது. பலருக்கு அது மிகவும் பயன் தருவதாகவும்

மீ டியாவில்

ைவக்கும் ஆன்மீக அனுபவத்ைத ேதடும் ஒருவருக்கு

சிறப்பான

சஞ்சீவனி

அனுபவமாகேவ

முக்கியத்துவம்

உற்சாகமும் எதிர்ப்பார்ப்பும் நிைறந்திருப்பது ெதrகிறது.

இன்ெனாரு

குணப்படுத்தும் சக்திைய மிக அதிகமாக அன்று உணர

குைகக்கு ஏறி ெசல்லும் ெபாழுது எல்ேலார் மனதிலும்

சித்தர்கள்

நடந்த

வியப்பான

இந்த

முதலில் சாந்தக்னி வகுப்பு

மாதத்தில்

ேகாைவயில்

பல

அந்த

குைகயில்

உணர

குைக

ெபrய

rஷிேகஷ்

மாற்றத்ைத

ெகாண்டு

அனுபவமும்

முைற

பலரது

பார்த்திருக்கிேறாம்.

இப்படிப்பட்ட

இவ்வளவு

இருக்கும்

முடிந்தது.

யாத்திைரைய

சிறப்பான

சக்திகைள

உணரவும் நாம் மிகவும் ெகாடுத்து ைவத்தவர்கள் என்று

உங்கள் தியானங்கள் ெதாடரட்டும். ஆன்மீ கம் வளரட்டும்.

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

ஆசீர்வாதங்கள்,

ஸ்ரீமாதா

தான் ெசால்ல ேவண்டும்.

Guruji with Alpha Siddhas at
Mahavatar Babaji’s Cave, Dronagiri

Guruji with Alpha Siddhas
at Swami Dayand Saraswathi Samathi

இைத

எழுதும்

நன்றியால்
வயது

உண்ண

ெபாழுேத

என்

கலங்குகின்றன.

மகன்

மதிய

ேநற்று

உணைவ

ேவண்டி

ஆல்ஃபா

ெசன்ற

ெபாழுது

My heart fills with gratitude as I write
this today. I tried Alpha Mudra yesterday
for my 6 year old son to finish his lunch
(which he never has had in his past
5months of school). Guess what? He
finished and came home with empty box!
Sharanya, Chennai

6

எனது

முழுைமயாக
முத்திைர

5

உபேயாகித்ேதன். (அவன் இது வைர
பள்ளி

கண்கள்

மாதங்கள்

சாப்பிட்டேத

இல்ைல)

நம்ப முடியவில்ைல முழுவதும் சாப்பிட்டு காலி
டப்பாவுடன்

வட்டிற்கு
ீ

திரும்பினான்!

சரண்யா, ெசன்ைன

நான் ஆல்ஃபா தியானம் 2002 வருடத்தில் முடித்து தினமும் 40
நிமிடங்கள்

ெசய்து

வருகிேறன்.

ஸ்ரீவித்யா

ேபான்ற

மற்ற

வகுப்புகைளயும் முடித்து விட்ேடன். ேராட்ைட கடப்பது முதல்

ேநாய் தீர்ப்பது

வைர ஆல்ஃபா எல்லா விதத்திலும் எனக்கு

உதவியாக இருக்கிறது. எனது வாழ்வில் ஆல்ஃபாவின் தாக்கம்
மிக அதிகம். எனக்கு 70 வயது ஆகிறது. சிலர் ஆல்ஃபாைவ
சில

நாட்கள்

ஆனால்

பயிற்சி

ஆல்ஃபா

ெதாடர்ந்து

ெசய்து

சித்தர்கள்

ெசய்து

பிறகு

விட்டு

அைனவரும்

வருமாறு

ேகட்டுக்

விடுகிறார்கள்.

ஆல்ஃபா

பயிற்சி

ெகாள்கிேறன்.

குருஜியின் ஆசியுடன் ஆல்ஃபா என்றும் நமக்கு துைணயாக

ஆனந்தகுமார், ெசன்ைன

இருக்கும்.

வங்கி மூலம் தவறான நபருக்கு ரூ

20000

அனுப்பி விட்ேடன்.

தவைற உணர்ந்து வங்கி கஸ்டமர் ேகருக்கு ேபான் ெசய்து
பார்த்ேதன். ைலன் கிைடக்கவில்ைல. நவாக்ஷr மந்திரத்ைத

108

முைற

ெசால்லி

பார்த்ேதன்.

பணம்

ேதவியின்

கிைடத்து

அருளால்

விட்டது

ேபால்

வங்கியில்

இருந்து

தானாகேவ அந்த பணம் 20000 என் கணக்கில் திரும்ப வந்து
விட்டது.

ஆல்ஃபாவுக்கு

நன்றி!

குருஜிக்கு

நன்றி!

ேதவிகா, ெசன்ைன
எனது தாய் மூட்டு வலியினால் எழுந்து நடக்க முடியாமல்
இருந்தார்கள். ஆபேரஷன் ெசய்து ெகாள்ளவும் அவர் ஒப்புக்
ெகாள்ளவில்ைல.

ஆல்ஃபா

தியானம்

ெசய்து

அவைர

ஆபேரஷனுக்கு சம்மதிக்க ைவத்து இன்று நன்றாக நடக்கிறார்.

ஸ்ரீவித்யா, ெபங்களூரு

ஆல்ஃபாவுக்கு நன்றி!

ெஜய் ஸ்ரீமாதா. 16.12.2017 அன்று சஞ்சீவனி வகுப்பில் கலந்து

ெகாண்ட ெபாழுது எனது பார்ைவ மங்கலாகத்தான் இருந்தது...
நான்

கண்களில்

மருந்தும்

ேபாட்ேடன்.

சஞ்சீ வனி

தியானம்

இப்ெபாழுது

நன்றாக

உண்ைமயாகேவ நாம் ேகட்பது ேபால் குணம் தருகிறது. எனது
பார்ைவ
ெதrகிறது.

90%

சrயாகிவிட்டது.

சந்ேதகமில்லாமல்

சஞ்சீவனி

ஒரு முழுைமயான தீர்வு.

ஆேராக்கியத்திற்கு

கல்யாணகிருஷ்ணன், ெகாச்சி.
ஸ்ரீவித்யா வகுப்பில் கலந்து ெகாண்ேடன் இன்னும்

இன்று

அந்த உணர்வு இருந்து ெகாண்ேட இருக்கிறது இரண்டு முைற
முயற்சி

ெசய்தும்

பாக்கியம்

கிைடத்து

முடியவில்ைல

ெகாள்ள

முடியவில்ைல
இைத

ஓவ்ெவாருவரும்

ேவண்டியது.

நன்றி

இன்று

தான்

வார்த்ைதகளில்

அனுபவத்து

நன்றி

நன்றி

அந்த

ெசால்ல

ெதrந்து

ஸ்ரீமாதா.

வித்யா, ெசன்ைன
ைசகிக் எனர்ஜி வகுப்பு மிக சிறப்பான ஒன்றாகும். இன்று
மிகவும்

எனது

ேசார்வாக

சக்திைய

இருந்ேதன்.

அளந்ேதன்.

அைறயின்

சக்திைய

கைளந்ேதன்.

..

ெபண்டுலத்தின்

நன்றாக

அளந்ேதன்.

இருந்தது.
அது

உதவியுடன்
பிறகு

என்

சrயில்ைல.

எலுமிச்ைசயின் உதவியுடன் அைறயில் இருந்த தீய சக்திைய
இருக்கிேறன்.

இப்ெபாழுது

நான்

நல்ல

புத்துணர்வுடன்

குமுதன், ெசன்ைன

I completed first level Alpha way back in 2002 and doing
it since then daily for forty minutes. I completed all the
other levels and other programs like Srividya etc., also.
Alpha is very useful to me right from crossing the road
and to curing all ailments. Its effect on my life is
profound and immense. I am seventy years now with no
commitments. Many people do Alpha for sometime and
leave it. But I request all Alpha Siddhas to continue
doing it with confidence. With the blessings of our
Guruji Alpha will help us definitely. Best wishes to all
Alpha Siddhas.
Anandkumar, Chennai
When I did my online bank transaction I sent fund
transfer to a wrong payee 20000 rupees. I realised that
later and tried to reach bank customer care. The line
was busy. I started chanting Navakshari Manthram 108
times praying that I should get my money back. With
Devi blessings the bank system automatically reverted
my transaction and I got my money back 20000 in my
bank account. Thanks to alpha. Thanks to Guruji.

Devika, Chennai
My mother was suffering from arthritis and was unable
to get up, walk. She did not agree for the operation
earlier. With alpha visualization, I was able to make her
agree for the operation and she walks very well now.
Thanks Alpha!
Srividya, Bengaluru
Jai Srimatha. I got back my vision 90%! Sanjeevani
Dyanam protects /releaves /gives back whatever we
ask. Of course, I used eye drops. It acted only as a tool.
When I attended Sanjeevani on 16.12.17 my vision was
a blur.... Now I am relieved. Undoubtedly Sanjeevani is
the complete Dyanam for health.
Kalyaanakrishnan, Cochin
I joined Srividya class today. That blissful feeling is still
lingering. I tried to attend twice but could not. Only
today I got this blessing. Cannot explain in words. Each
one should experience and understand. Thankyou,
Thank you Thank you Srimatha.
Vidhya, Chennai

Psychic Energy class is great! I felt very low today....I
measured my energy using pendulum. It was positive.
Then I measured the energy of my room. It was
negative. I used lemon to remove negative energy from
my room...and now I m feeling very well!
Kumudan, Chennai

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

MAKKAL TV

Monday to Friday: 8.15 am

Saturday 9:00 am

Recordings of the programs can be viewed on our website www.alphamindpower.net

Ng];Gf; kw;Wk; thl;];mg; F&g;fs;
cUthf;fg; gl;bUf;fpd;wd. ,jd; %yk;
Rygkhf ehk; njhlu;G nfhs;sTk; Kf;fpakhd
nra;jpfis gfpuTk; KbAk;. ePq;fs; VNjDk;
F&g;gpy; ,y;yhtpl;lhy;> cq;fs; nkhigy;
ek;gupypUe;J +917358595493 vd;w ek;gUf;F
xU thl;];mg; nra;jp mDg;gpdhy; ePq;fs;
thl;];mg; F&g;gpy; ,izf;fg;gLtPu;fs;

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

Chennai
(Tamil)

AISHWARYAM
Level – 1

10/02/18
11/02/18

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

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

Goa
(English)

SANJEEVANI
Level – 1

17/02/18
18/02/18

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

Hotel Mandovi, D B Marg,
Panaji, Goa

Trichy
(Tamil)

SANJEEVANI
Level – 1

24/02/18
25/02/18

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

Hotel Breeze Residency,
McDonalds Road, Trichy

Bangalore
(English)

AISHWARYAM
Level – 1

10/03/18
11/03/18

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

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

Chennai
(Tamil)

Chakra Cell Glow
SANJEEVANI
Level – 1

16/03/18
17/03/18
18/03/18

Fri
Sat
Sun

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

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

Salem
(Tamil)

SANJEEVANI
Level – 1

24/03/18
25/03/18

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

Hotel CJ Pallazzio, 201/6, Junction
Main Road, [Near NH-7]
Salem – 636005

Coimbatore
(Tamil)

AISHWARYAM
Level – 1

31/03/18
01/04/18

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

Hotel Grand Regent ,
708, Avinashi Road,
Coimbatore
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