
Индия 2014  
/в периода януари - февруари/ 

 

Приблизителна програма. 

 

5 дена във Веданта академия в Малавли /на 108 км от Мумбай/ 

 

Това е частна академия, основана от Свами 

Партхасаратхи преди около 20 години. Самия свами е все 

още жив, в добра кондиция за своите 85 г. и е един от 

големите авторитети на Веданта за Индия. Някои го 

причисляват към 100-те най-велики светци за всички 

времена в Индия. Ако имаме късмет в програмата да се 

тълкува някоя упанишада, това ще е незабравимо събитие. 

 

Във Веданта академията има целодневна програма, която е нещо средно между съвременна 

студенска програма и древната система на обучение в ашрамите от ведическите времена. 

Обстановката е доста над средното ниво на ашрамите в Индия – и като материални 

удобства и като интелектуална атмосфера. 

 

 

Фокусът е върху Веданта – есенцията на древното ведическо знание. Нашата цел: да зърнем 

най-големия връх на източните философии, който е като Еверест в Хималаите – 

философията на Упанишадите /Веданта/. 

 

За повече инфо: 

http://www.vedantaworld.org/ 

 

 

4 дена в Кайвалядхам Йога Институт /намира се в Лонавла, на 10 км от Малавли / 

 

Това е научен институт по Йога създаден от Свами 

Кувалаянанда през 1924 г., които има цялостна подкрепа от 

индийските власти и няма частен интерес.  Има научно-

изследователски отдел, философски отдел, йога колеж, 

болница за лечение с методите на йога и отделно отдел по 

аюрведа. Това е най-реномираното учебно заведение за 

класическа йога в Индия, където Йога се изучава във всички 

аспекти – очистителни процедури, физически упражнения, 

философия,  медитация и т.н. 

 

Фокусът в Кайвалядхам института е върху Йога като практика и философия. 

Нашата цел: да се докоснем и запознаем с Йога от “извора”, където Йога се третира от 

съвременна гледна точка, очистена от предрасъдъците на минатото.  

 

 

Предвиждам 4 дена в Кайвалядхама, през които ще се включим в ежедневната им програма –  

йога практика, лекции според нашето желание, срещи със Свами Махешананда. Ще има 

свободно време за аюрведични процедури за тези, които желаят да се ползват от услугите на 

терапевтите там. 

За повече инфо: 

http://www.kdham.com/ 

 

 

 

http://www.vedantaworld.org/
http://www.kdham.com/


3 дена в OSHO Meditational Resort за медитации в Пуна. 

 

 

Модерен духовен център, които няма аналог в света. 

Създаден е от един от най-противоречивите и гениални 

духовници на нашето време – Бхагван Раджнеш, известен по 

света като Ошо. Ошо центъра е място, където си дават 

среща модерната западна психология и източната духовна 

традиция. 

 

Това е място където от сутрин до вечер има най-

разнообразни практики от всички системи и религии по света, пречупени през погледа на 

Ошо, тоест осъвременени и подходящи за западния човек. Мястото е уникално – няма такова 

нито на Запад, нито на Изток . Нашата цел: практика и експеримент 

 

за повече инфо: 

http://www.osho.com/Main.cfm?Area=MedResort&Language=English 

 

а тук имат дори видео тур: 

http://www.osho.com/Main.cfm?Area=MedResort&Language=English 

 

***  

 

Снимки от предишния тур през 2011г. в същите центрове: 

http://anandaproject.net/?page_id=308 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаема цена - 2700 /+/-200 /лв.  

Комуникацията е на английски, като ще има възможност на някои места да се превежда на 

български – по време на лекции или срещи с някой гуру. 

 
 

Програмата е приблизителна, както и цените! 

http://www.osho.com/Main.cfm?Area=MedResort&Language=English
http://www.osho.com/Main.cfm?Area=MedResort&Language=English
http://anandaproject.net/?page_id=308

