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NEWSLETTER

From Guruji’s desk….
My Dear Alpha Siddha,
Writing to you with love and blessings.
Last week I met an Alpha Siddha for
counseling. She had some family issues which
we discussed. I suggested some remedies and
techniques in meditation. After that she
explained about her present thought patterns which were causing
her some worry.
She said ‘Of late, I feel my thoughts have become very negative.
My mind is giving me negative suggestions continuously. You
have taught us to cancel such negative thoughts and replace with
positive thoughts. But, why is it so bad these days?’
We spoke a little about her day to day life. It appeared that the
TV was always on in her house. This was partly for serials and
mostly for news channels.
She continued.. ‘Sometimes, I wish something could be done
about the video clips they show on the TV during news. I feel
very scared when my children watch murder clips or violence on
the screen. And such news items are shown again and again,
which leaves a stronger impact on the mind.
We have innumerable incidents where well known people spoke
bad language, screamed at somebody in public, behaved badly in
public etc. And then we have crimes like chain snatching, ATMs
being robbed, huge financial losses, murders, rapes etc.
Somebody predicts that there will be heavy rain bringing in
chaotic conditions.
After watching all this, I feel so insecure and fear creeps in my
mind about my children and their safety. Ofcourse, these are real
life incidents and we cannot dismiss them. But, seeing them
again and again and hearing people analysing and discussing
about these crimes and other issues again and again is creating a
fear in my mind. I do not know what to do about this fear. How
do I cancel it and with what do I replace it?’
I think she has voiced the emotions of many people today. It is a
matter of growing concern that a lot of such inputs are hurled at
us everyday. We cannot escape seeing them or hearing about
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them as it all happens around us only. But, what is this doing to
our minds?
These inputs are creating widespread fear, insecurity and agitation
in the minds of people. As we all know and as I have been
reiterating again and again, the mind is very powerful. And the
mind is nothing but our thought forms. These thought forms of
fear and insecurity are only going to create more fear and more
insecurity.
It is high time our Government and media start thinking about
their responsibility to instil confidence and calmness in the minds
of the people of our country. This is the need of the hour.
From our side, it is imperative that we become more aware of
what we watch, read or even talk about. We are meditators. Our
thoughts are powerful. Anything that we look at and dwell on will
certainly get energized. Bear that in mind. Even in this fear filled
society, we can bring in more calmness and confidence in the
minds of people only by projecting good thoughts.
When we want a change, let us not wait for it to happen. Let us
make it happen.
Make up your mind that you will watch, read, think and even talk
about only positive things. Your thoughts, words and action will
always be positive. You will not deliberately hurt anybody.
Negative events may continue to happen. But let us not dwell on
them. Let us not spread information about them. Let us stop
thinking about what has happened and start visualising what we
want.
Let us visualise that we have good rain and pleasant weather and
everything is functioning normally. Repeat the following
sentences in your meditation everyday. We will create a better
tomorrow.
“EVERY HUMAN MIND GENERATES ONLY POSITIVE
THOUGHTS’
“INDIA IS A WONDERFUL RIGHTEOUS COUNTRY”

Blessings,

Srimatha

ANUBANDHAM
Every human being has many relationships in life. Some
of them add strength and happiness to the mind. Some
may hurt and cause pain. Even if you overcome the pain
and move on in life, the scars of incidents or words
remain in the mind. This is a burden that every human
being carries till the end of this life or even beyond. The
meditations and Alpha Music Therapy in this class aim
at erasing those scars from the mind. This will make it
possible for a person to rise to a level where nobody can
hurt him. He will be able to forgive people and live in
peace.

எனதருைம ஆல்ஃபா சித்தேர,

இந்த

அன்புடன் ஆசீர்வாதங்களுடன் இைத எழுதுகிேறன்.
ெசன்ற

வாரம்

சித்தைர

ஆேலாசைனக்காக

சந்தித்ேதன்.

அவரது

வந்திருந்த

குடும்ப

ஒரு

ஆல்ஃபா

பிரச்சிைனகைள

பற்றி

ேபசிேனாம். சில வழிமுைறகைள ெசான்ேனன். பின்னர் தனக்கு
கவைல அளிக்கும் தனது தற்ேபாைதய எண்ண ஓட்டங்கைளப்
பற்றி குறிப்பிட்டார்.

“வரவர

எனது எண்ணங்கள் மிகவும் எதிர்மைறயாக இருப்பது

ேபால

உணருகிேறன்.

எனது

மனம்

ெதாடர்ந்து

தவறான

சிந்தைனைய தருகிறது. இைத அழித்து நல்ல எண்ணங்கைள
ெகாண்டு

மாற்றிக்ெகாள்ள

ெகாடுத்திருக்கிறீர்கள்.

ஆனால்,

இருப்பது ஏன்?”
அவரது

அன்றாட

வட்டில்
ீ

டிவி

ெசான்னார்.

நீங்கள்

இப்ெபாழுது

வாழ்க்ைகையப்

எப்ெபாழுதும்

இது

ஓடிக்

சில

ெசால்லிக்

பற்றி

மிக

அதிகமாக

ேபசிேனாம்.

ெகாண்டிருக்கும்

சீ rயல்களுக்காகவும்

ெதாடர்ந்தார்.

ெசய்திகளில்

“சில

காண்பிக்கும்

ெசய்யலாேம

என்று.

எனது

சமயம்

நான்

வடிேயாக்கைள
ீ
குழந்ைதகள்

என்று

மற்றபடி

ெசய்திகைள பார்க்கவும் என்றார்.
அவர்

அவர்

நிைனப்ேபன்

பற்றி

ஏதாவது

ெகாைல

மற்றும்

தகவல்கள்

பாதுகாப்பற்ற

மக்கள்

மனதில்

பரவலான

மனநிைலையயும்,

உருவாக்குகிறது.

நம்

வாய்ந்தது.

என்பது

பயத்ைதயும்,

வன்ைமையயும்

எல்ேலாருக்கும்

ெதrந்த

தான்

விஷயம்,

திரும்பத் திரும்ப நான் ெசால்லும் விஷயம் மனம் மிகவும் சக்தி
பயமும்

மனம்

பாதுகாப்பற்ற

நமது

எண்ணங்கள்

எண்ணங்களும்

தாேன?

ேமலும்

இந்த

அதிகமான

பயத்ைதயும் பாதுகாப்பற்ற நிைலையயும் தாேன உருவாக்கும்?
நமது அரசாங்கமும் மீ டியாவும் மக்கள் மனதில் நம்பிக்ைகயும்

அைமதியும் உருவாக்குவதில் அவர்களுக்கு இருக்கும் மிக ெபrய

ெபாறுப்ைப உணர ேவண்டிய ேநரம் இது. இது இந்த ேநரத்தில்
மிக அவசரமான விஷயமாகும்.
நமது பங்கிற்கு நாம் எைத பார்க்கிேறாம், ேகட்கிேறாம் அல்லது
எைதப்பற்றி

அவசியம்.
மிகவும்

ேபசுகிேறாம்

நாம்

சக்தி

குறித்து

என்பதில்

தியானம்

வாய்ந்தைவ.

அதிகம்

கவனமாக

ெசய்பவர்கள்.
நாம்

சிந்தித்தாலும்

எைத

அதற்கு

இருப்பது

நமது

மிக

எண்ணங்கள்

பார்த்தாலும்

சக்தி

எைத

ஊட்டுகிேறாம்.

இைத மனதில் ெகாள்ளுங்கள். பயம் நிைறந்த இந்த சமூகத்தில்
மக்கள்

மனதில்

அைமதியும்

நம்பிக்ைகயும் தைழக்கச்

ெசய்ய

நல்ல எண்ணங்கைள ெகாண்டு வந்தால் தான் முடியும்.

வன்முைறகைள பற்றி பார்க்கும்ெபாழுது பயமாக இருக்கிறது.

ஒரு மாற்றம் ேவண்டும் என்று ேதான்றும்ெபாழுது அது நிகழும்

மனதில் மிகவும் ஆழமாக பதிந்துவிடுகின்றன.

உருவாக்குேவாம்.

இது

பல

ேபான்ற

ெசய்திகள்

சந்தர்ப்பங்களில்

பல

முைற

காண்பிக்கப்படுவதால்

பிரபலமானவர்கள்

தகாத

வார்த்ைதகள்

ேபசுவதும், ெபாது இடத்தில் கூச்சல் இடுவதும், தவறாக நடந்து
ெகாள்வதும்

காண்பிக்கப்படுகிறது.

அத்துடன்

ெசயின்

பறிப்பு,

ஏடிஎம் ெகாள்ைள, ெபrய பண நஷ்டங்கள், ெகாைல, கற்பழிப்பு
ேபான்றைவப்பற்றியும்

பார்க்கிேறாம்.

மிக

அதிகமான

மைழ

ெபய்து ெபrய இழப்பு ஏற்படும் என்று ஒருவர் ெசால்கிறார்.
அைதெயல்லாம் பார்த்த
பாதுகாப்பு

இெதல்லாம்

பற்றிய
நிஜ

பின்னர்,

கவைல

வாழ்க்ைக

எனக்கு எனது

மிகவும்

குழந்ைதகள்

அதிகrத்துவிடுகிறது.

நிகழ்வுகள்

என்பதும்

அவற்ைற

நாம் புறக்கணித்து விட முடியாது என்பதும் எனக்கு புrகிறது.

வைர

நாம்

காத்திருக்க

நல்ல

விஷயங்கைள

ெசய்து

ெகாள்ளுங்கள்.

நிைனப்ேபாம்,

மட்டுேம

ேபசுேவாம்

எப்ெபாழுதும்

ேவண்டாம்.

நாம்

பார்ப்ேபாம்,

என்று

உங்கள்

உங்கள்

தூய்ைமயாகேவ

படிப்ேபாம்,

மனதில்

எண்ணம்,

அைத

தீர்மானம்

வாக்கு,

இருக்கும்.

ெதrந்து

ெசயல்
யார்

மனைதயும் புண்படுத்த மாட்டீர்கள்.
எதிர்மைறயான விஷயங்கள் நடப்பது ெதாடரலாம். ஆனால் நாம்
அவற்ைறப் பற்றி அதிகம் சிந்திக்க ேவண்டாம். அவற்ைற பற்றிய

தகவல்கைள

அதிகம்

விஷயங்கைளப்

பற்றி

பகிர

ேவண்டாம்.

அதிகம்

ேயாசிக்காமல்

ேவண்டும் என்பைத ேயாசிப்ேபாம்.

நடந்துவிட்ட

நமக்கு

எது

ஆனால் மீ ண்டும் மீ ண்டும் அவற்ைற பார்ப்பதும் அைத பற்றி

ேபாதுமான அளவுக்கு மைழ ெபய்து வானிைல மிகவும் நன்றாக

அதிகமான பயத்ைதேய உண்டாக்குகிறது. இந்த பயத்ைத என்ன

ெகாண்டிருப்பது ேபாலவும் பார்த்து வருேவாம்.

பல விதமான விவாதங்கைள ேகட்பதும் என் மனதில் இன்னும்

இருப்பது

ேபாலவும்

ெசய்வது

கீ ழ்கண்ட

வrகைள

என்ேற

புrயவில்ைல.

இைத

மனதிலிருந்து

எப்படி

அழிப்பது? எைதக் ெகாண்டு மாற்றி அைமப்பது?”
இவர்,

பலரது

ெவளிப்படுத்தி
தகவல்கள்

மனதில்
நம்ைம

ெகாண்டிருக்கின்றன
விஷயமாகேவ
ேகட்காமேலா

ஓடிக்ெகாண்டிருக்கும்

இருப்பதாகேவ
என்பது

ேநாக்கி

இருக்கிறது.

நாம்

நிைனக்கிேறன்.

இருக்க

நாளுக்கு

உணர்வுகைள
இது

ெதாடர்ந்து

நாள்

இைதெயல்லாம்
முடியாது.

ேபான்ற

கவைல

வந்து

தரும்

பார்க்காமேலா

காரணம்

எல்லாம்

நம்ைம சுற்றி தாேன நடந்து ெகாண்டிருக்கிறது? ஆனால் இது

ெசால்லி வாருங்கள்.

எல்லாம்

உங்கள்

நல்ல

முைறயில்

தியானத்தின்

இயங்கிக்

ெபாழுது

மனதில்

“ஒவ்ெவாரு மனித மனமும் நல்ல எண்ணங்கைள மட்டுேம
உருவாக்குகிறது”
“இந்தியா ஒரு அற்புதமான ேநர்ைமயான நாடு”
ஆசீர்வாதங்கள்,

ஸ்ரீமாதா

நமது மனதில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் என்ன?

அனுபந்தம்
நமது குருஜி

அனுபந்தம் என்ற புதிய வகுப்ைப

துவங்குகிறார்கள் என்பைத மகிழ்ச்சியுடன்

ெதrவித்துக்ெகாள்கிேறாம்.
ேததிகள்:
இடம்:

13.10.2018 & 14.10.2018
ேஹாட்டல் ெரஸிெடன்ஸி டவர்ஸ், பாண்டி பஜார்,
தி நகர், ெசன்ைன-

600017.

ஒேர வகுப்பு இரண்டு நாட்களும் நைடெபறும். ஏேதனும் ஒரு
நாளிற்கு தங்கள் ெபயர்கைள முன்பதிவு ெசய்துெகாள்ளவும்

Contact Numbers: +917299987717, 044-23760007

அனுபந்தம்

ஒவ்ெவாரு மனிதrன் வாழ்விலும் பல உறவுகள் இருக்கின்றன.
அவற்றில்

சில

மனதுக்கு

ெதம்பாக

இருந்து

மனைத

சந்ேதாஷப்படுத்தும். ஆனால் பல உறவுகள் மனைத ேநாகடித்து
வலிகைள

ஏற்படுத்திவிடும்.

வாழ்க்ைகைய

அவற்ைற

ெதாடர்ந்தாலும்

அந்த

தாண்டி

ஒருவர்

நிகழ்வுகள்

தன்

அல்லது

வார்த்ைதகள் ஏற்படுத்திய தழும்புகள் மனதில் தங்கி விடுகின்றன.
இந்த

பாரத்ைத

அல்லது

அதற்கு

ஒரு

மனிதன்

பிறகும்

இந்த

சுமக்கிறான்.

வாழ்வின்
இந்த

இறுதிவைர

வகுப்பில்

உள்ள

தியானங்கள் மற்றும் ஆல்ஃபா மியுசிக் ெதரபியின் ேநாக்கம் அந்த
தழும்புகைள மனதிலிருந்து அழித்து விடுவதுதான். இதனால் ஒரு
மனிதனால்

யாராலும்

ேநாகடிக்க

முடியாத

ஒரு

நிைலக்கு

தன்ைன உயர்த்திக் ெகாள்ள முடியும். மற்றவர்கைள மன்னித்து
நிம்மதியாக வாழவும் வழி வகுக்கும்.

வணக்கம் குருஜி, நான் மார்ச் மாதம் ெபங்களூrல் நடந்த

Namaste Guruji, I have attended Aishwaryam
class in march at Bangalore and prayed for a
new house. I kept visualizing same in day today
meditation. With your blessings we have
completed house warming ceremony and living
happily. Thanks to Guruji and Alpha.
Ramaselvi Bangalore
I am Kanmani I attended Aishwaryam class in Trichy for
the past 3 months my husband’s salary was not credited
on Monday morning itself we received the message that
his salary got credited in his account . We are very happy.
Thanks to alpha and Guruji.
Kanmani, Coimbatore

ஐஸ்வர்யம்

இருப்பது

I have attended up to level 2 of Alpha Meditation. My
Grandfather gifted me a gold color watch in the month of
May 2018. I had kept it safely but could not remember
where it was. He kept asking me why I was not wearing
it. I felt really guilty for I thought I lost it. I gave him
different reasons for he might feel very upset. Today
evening I have to go for a reception. My Grandfather will
also be present there. He was very particular that he
should see me wearing the watch today. So today in
school I sent lot of energy balls and visualized that I am
wearing the watch for the reception. To my surprise, I
found my watch in my mother's purse after I came back
from school. I am so happy that I found it at last after so
many months. Now I am going to wear it and proudly
show it to my Grandfather. Thank you Alpha and
Srimatha!
R. Sai Laxmi, Chennai.

கலந்து

அந்த

ெகாண்ேடன். புதுவட்டிற்கு
ீ

காட்சிைய

உங்கள்

கிரஹப்பிரேவசம்

நிைனத்து

ஆசீர்வாதத்தால்

முடிந்து

அந்த

தியானம்
புதியவடு
ீ

வட்டில்
ீ

சந்ேதாஷமாக

வாழ்கிேறாம். குருஜி மற்றும் ஆல்பாவிற்கு மிக்க நன்றி .
ராமெசல்வி, ெபங்களூரு

என்னுைடய ெபயர் கண்மணி, நான் திருச்சியில் நடந்த ஐஸ்வர்யம்
வகுப்பில்

கலந்து

ெகாண்ேடன்.

கடந்த

மூன்று

மாதங்களாக

என்

கணவrன் சம்பளம் வங்கியில் வரவு ைவக்கப்படாமல் தாமதமாக
இருந்தது. வகுப்பில் கலந்துெகாண்ட பிறகு திங்கட்கிழைம அன்று

காைல அவரது சம்பளம் அவரது கணக்கில் வரவு ெபற்றது என்ற
ெசய்தி கிைடத்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. குருஜி மற்றும்
ஆல்பாவிற்கு மிக்க நன்றி.

கலந்துெகாண்ட

கண்மணி ,ேகாயம்புத்தூர்

ேததி

16-ம்

திருச்சியில்

பிறகு, என்

அனுபவத்ைத

மகிழ்ச்சியைடகிேறன். நான்

சில

பணம் திரும்ப கிைடத்தது கடந்த
அந்த

பணத்ைத

திரும்ப

எடுக்கவில்ைல. இன்று

ஐஸ்வர்யம்

முதல

5

தருவதற்கு

மாைல, எனக்கு

வகுப்பில்

பகிர்ந்து

வருடங்களுக்கு

4

எனக்கு அவர் ஒரு காேசாைலையயும்,

ெகாள்வதில்

முன்

ெகாடுத்த

ஆண்டுகள் வைர அவர்
எந்த

ஆச்சrயமாக

முயற்சியும்
இருந்தது,

ரூபாய் பணத்ைதயும்

1000

எனக்கு பrசாக ெகாடுத்தார். என் வட்ைடவிட்டு
ீ
ெசல்வதற்கு முன்பு,
அவர்

ெசான்னார், இேத

திரும்பக்

மாதிr

ெகாண்டுவருகிேறன்

எண்ணங்கள்

என்ைன

இலக்குகைள

மிகவும்

அைடவதில்

உன்

பணம்

என்று

முழுவைதயும்

நான்

அைடயச்ெசய்தது.

என்

கூறினார்.

மகிழ்ச்சி

நான்

அவருைடய

மிகவும்

ேநர்மைறயாக

ெசயல்படுகிேறன். நான் ஒரு அற்புதமான அனுபவத்ைத இதன்மூலம்
அனுபவித்ேதன். நன்றி. வணக்கம் குருஜி.

ேநற்று

ஸ்ரீவித்யா

அற்புதமான

Yesterday, I attended the Srividya class. It was a
wonderful experience. Srimatha has collated the class in
such a simplistic manner, that it's so easy to assimilate the
knowledge. The importance of each step and the
experience was Divine. My energy levels were so high.
The Music therapy made me feel so complete. Thank you
is a small word for such a beautiful workshop. Gratitude
to you. In Hindi there's a saying " The heart of the river is
so big that the vessel of the receiver seemed small as
compared to the large heartedness". Our 'Paatr'' seemed
small. She was ready to give me more.
Mamta Sharad -Delhi

ேபான்ற

ெசய்ேதன்.

ெசப்டம்பர்

I am so happy and excited to share my experience, after
attending Aishwaryam class at Trichy -yesterday 16th
September. I had to get back my money which I had given
some years back. For the past 4 to 5 yrs,I was getting
nothing in the process of repayment from the person.
Today evening, to my surprise, he came with a cheque
and Rs.1000 cash as a gift to me. Moreover before
leaving my house , he also said like this I will be
returning your money. His intentions and thought made
me very very happy. I've become even more positive in
achieving my goals. Thank you. I had a wonderful
experience and enjoyed the class. Panams Guruji.
Geetha, Bangalore

வகுப்பில்

ெசல்வதற்காக தியானம் ெசய்ேதன். தினமும் புதுவட்டிற்குள்
ீ

வகுப்பில்

அனுபவம்.

எளிைமயான

ஸ்ரீமாதா

முைறயில்

கீ தா,ெபங்களூரு

கலந்துெகாண்ேடன்.
இந்த

ெதாகுத்துள்ளார்.,

இது

வகுப்ைப

ஒரு
மிகவும்

அறிவுக்கு

எட்டும்படி

எளிதாக இருந்தது. இவற்றின் ஒவ்ெவாரு நிைலயின் அனுபவமும்
முக்கியமானது,
அதிகமாக

ெதய்வகமானது.
ீ

இருந்தது.

முழுைமப்படுத்தியது
ெசால்ல

இதயம்

"ஆற்றின்

என்பது

சிறிய

ேவண்டும். இந்தி
மிகப்

ெபrயது,

ஒப்பிடுைகயில், ெபறுநrன்
அதுேபால

ஆற்றல்

அளவு

மிகவும்

என்ைன

மிகவும்

நன்றி, இதுேபான்ற ஒரு அழகான அற்புதமான

"நன்றி"

வகுப்பிற்கு.
நன்றிகள்

என்

மியூசிக்ெதரபி

ேகாடானேகாடி
ஒரு

மிகப்ெபrய

பாத்திரம்

பாத்திரம்

'எங்கள்

வார்த்ைத
ெமாழியில்

சிறியதாகக்

மிகவும்

ெசால்லில்

இதயத்ேதாடு

காணப்பட்டது".

சிறியதாக

ேதான்றியது.

ஸ்ரீமாதா அவர்கள் நமக்கு இன்னும் நிைறய விஷயங்கைள ெகாடுக்க
தயாராக இருக்கிறார்கள் .

மம்தாசரத்-ெடல்லி

நான் ஆல்பா தியானத்தில் கட்டம் 2 வைர முடித்துள்ேளன்.
தாத்தா

2018

அைத

எங்ேக

பrசளித்தார். நான்
கடிகாரத்ைத
ேகட்டார்.

என்

ேம மாதத்தில் எனக்கு ஒரு தங்க நிற கடிகாரத்ைத
அைத

பாதுகாப்பாக

ைவத்ேதன்

என்று

அணியவில்ைல

நான்

அைத

ைவத்திருந்ேதன், ஆனால்

ஞாபகம்

என்று

இல்ைல.

என்

நீ

ஏன்

தாத்தா

என்னிடம்

என்று

நிைனத்து

மாைல
என்

தாத்தாவும்

ஒரு

திருமண

எப்படியும்

நான்

கடிகாரம்

ெதாைலத்துவிட்ேடன்

வருத்தப்பட்ேடன். என் தாத்தா கவைலப்படகூடாது என்று பல்ேவறு

காரணங்கைள

வரேவற்புக்கு

கூறிேனன்.

கலந்துெகாள்ளவிருந்தார்
அணிந்திருக்கின்ேறனா
பள்ளியில்

ஒருநாள்

ெசல்லேவண்டியிருந்தது.

நான்

பல

அப்ேபாது

என்று

கவனிப்பார்

சக்திப்பந்துகைள

அதனால்.

அதில்

அனுப்பிேனன்,

இன்று

நான்

வரேவற்பில் கடிகாரம் அணிந்திருப்பது ேபான்ற காட்சிைய மனதில்

பதித்ேதன். என்னெவாரு ஆச்சர்யம், .நான் பள்ளியில் இருந்து திரும்பி
வந்தபிறகு என் தாயின் ைகப்ைபயில் என் கடிகாரம் இருந்தது. நான்
பல மாதங்கள் கழித்து அைத கண்டுபிடித்தது மிகவும் சந்ேதாஷமாக
இருந்தது.

நின்ேறன்.

அைத

அவர்

நான்

அணிந்துெகாண்டு

மிகவும்

ஆல்பாவிற்கும் நன்றி

என்

சந்ேதாஷப்பட்டார்.

தாத்தாவின்

முன்

ஸ்ரீமாதாவிற்கும்,

R. சாய்லக்ஷ்மி, ெசன்ைன.

ONLINE PAYMENT

ANNOUNCEMENT

You can now download mobile app INNOTYM to make
any payments to AMP for workshops or products.
You can also pay through our website Payment Gateway

‘MANAME NALAMA’
GURUJI’S PROGRAM ON POTHIGAI TV !
8.15 am Monday to Friday
You can also watch from mobile app ‘DD POTHIGAI LIVE’
_____________________________________________________

ஆன்ைலன் கட்டணம்

அறிவிப்பு

INNOTYM
ெசய்து

மனேம நலமா

8.15

உங்கள்

ெமாைபலில்
அல்லது

பதிவிரக்கம்

ெபாருட்களுக்கு

சுலபமாக கட்டணம் ெசலுத்தலாம்.

ெபாதிைக டிவியில் குருஜியின் நிகழ்ச்சி!
காைல

ஆப்

AMP வகுப்புகள்

நமது

மணிக்கு திங்கள் முதல் ெவள்ளி வைர

இைணயதளத்தின்

மூலமாகவும்

கட்டணம்

ெசலுத்தலாம்.

ெமாைபல் ஆப் ‘DD POTHIGAI LIVE’ மூலமும் காணலாம்.

Workshops Schedule
CITY

WORKSHOP

DATE

DAY

TIME

VENUE

Chennai
(Tamil)

ANUBANDHAM
ANUBANDHAM

13/10/2018
14/10/2018

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

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

Chennai
(Tamil)

ALPHA LEVEL 1

21/10/2018

Sun

9am to 5pm

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

Coimbatore
(Tamil)

ANUBANDHAM
ALPHA LEVEL 1

27/10/2018
28/10/2018

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

Poppys Hotel,
257, Mettupalayam Rd,
Opp. to Saibaba Temple, CBE‐ 43

Mumbai
(English)

SRIVIDYA
PSYCHIC ENERGY

17/11/2018
18/11/2018

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

Mumbai Presidency Golf Club
Dr Choitram Gidwani Road, Chembur
East, Mumbai ‐ 400074

Bangalore
(English)

ANUBANDHAM
ALPHA LEVEL 1

24/11/2018
25/11/2018

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

Madurai
(Tamil)

TEJAS CHAKRA
AISHWARYAM

01/12/2018
02/12/2018

Sat
Sun

9am to 5pm
9am to 5pm

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