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PEREGRINAÇÃO DA KRIYA YOGA PARA O HIMALAIA 

21 de Setembro– 9 de Outubro, 2017 

com M.G. Satchidananda e Durga Ahlund 

 

Devido ao enorme interesse na Peregrinação ao Himalaia de setembro de 2016, M. 
G. Satchidananda e Durga Ahlund conduzirão outro grupo de estudantes de Kriya 
Yoga numa peregrinação para Badrinath, que está associado à vida de Babaji e sua 
realização. Será uma experiência inesquecível na terra natal do Yoga, que vai 
inspirá-lo e ajudá-lo a apreciar a rica tapeçaria cultural que deu origem à Kriya Yoga 
de Babaji. Nós já poderemos usar os apartamentos do ashram de Badrinath, 
especialmente o enorme salão de meditação.  

Numa peregrinação, procuramos chegar perto do Divino, meditando em lugares 
sagrados que nos proporcionam um portal terrestre para o Infinito e o Absoluto. 
Podemos experimentar facilmente a “Divina Presença” em lugares como Badrinath 
que tem sido santificado pelas práticas espirituais de tantos yogis e santos. Teremos 
prática em grupo de Kriya Yoga e satsang pelo menos duas vezes ao dia para 
aprofundar a experiência. Sairemos para vários lugares de interesse, incluindo o 
Vasudhara Falls (Quedas de Vasudhara), Vyasa Gufa (Caverna do Sábio Vyasa), o 
Pico Neelakantan, o Templo de Badrinath e o ghat de banhos de águas quentes. O 
foco principal nesta peregrinação será nossa prática, quando a fizermos em 
Badrinath e na área de Mana, o portal para o Ashram Etérico de Babaji em 
Santopanth Tal.  

Marcamos esta peregrinação para coincidir com a época do ano quando o clima é 
mais agradável no Himalaia: depois do período das Monções, mais fresco, às vezes 
com noites frias. Os hotéis foram cuidadosamente selecionados na medida do 
possível, por seus estilos ocidentais de conforto e facilidades. O transporte terrestre 
será feito num ônibus confortável. Subiremos para Badrinath serpenteando 
lentamente as montanhas, passando vários dias em Rishikesh/Haridwar para a 
aclimatação. Serão necessários vários dias de viagem de ônibus para chegar em 
Badri.  

ITINERÁRIO DA VIAGEM AO HIMALAIA: 
 
QUINTA-FEIRA 21 DE SETEMBRO: Partir do Brasil e voar para sua conexão na 
Europa ou Oriente Médio, e de lá para New Delhi. Se sair da Europa saia no dia 22 
de setembro. 
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SEXTA-FEIRA 22 DE SETEMBRO: Chegar em New Delhi às 11:00 da noite, ficar a 
noite na parte sul de Delhi num hotel estilo ocidental, o Country Inn and Suites, 
Sahibabad, Ghaziabad, Delhi, 35 km de viagem 
 
SÁBADO 23 DE SETEMBRO: Ir para Rishikesh. Ficar no Divine Resort Hotel na 
beira do Ganges, no Lakshman Jula. 
 
DOMINGO 24 DE SETEMBRO: Passar o dia visitando os ashrams em Rishikesh e 
tomar banho no Ganges.  
 
SEGUNDA-FEIRA 25 DE SETEMBRO: Passar o dia visitando Rishikesh, no fim da 
tarde participar de um Ganges Puja Ram Jula. 
 
FEIRA 26 DE SETEMBRO: Visitar as cavernas e os ashrams próximos a Rishikesh.  
 
QUARTA-FEIRA 27 DE SETEMBRO: Ir embora de Rishikesh para Rudraprayag, 
é uma jornada de 150 km ou 6 horas de viagem. Parada para dormir no Monal 
Resort Hotel. 
 
QUINTA-FEIRA 28 DE SETEMBRO: Rudraprayag para Badrinath, jornada de 
160 km, 7,5 horas de viagem. Ficar uma noite no hotel Sarovar o único hotel 4 
estrelas com aquecimento central em Badrinath.  
 
SEXTA-FEIRA 29 DE SETEMBRO: mudança para os apartamentos no novo 
ashram por 7 noites. Aula de yoga. Meditação. Orientação sobre visita a Badrinath.  
 
SÁBADO 30: DE SETEMBRO: Visitar Badrinath. De manhã visitar Templo de 
Badrinarayan e o Tapt Kund. Banho sagrado. Visitar Mana. Primeiro Mantra Yagna na 
confluência dos Rios Saraswati e Alakananda. 
 
DOMINGO 1 DE OUTUBRO: Dia de sadhana no ashram. 
 
SEGUNDA-FEIRA 2 DE OUTUBRO: Dia de caminhada para Vasudharana Falls via 
Mana. 
 
TERÇA-FEIRA 3 OUTUBRO: Sadhana da manhã. Banho no Templo. Sadhana e no 
ashram novo. 
 
QUARTA-FEIRA 4 OUTUBRO: Dia de lazer ou caminhada opcional para a base no 
Monte Nilakantan para meditação.  
 
QUINTA-FEIRA 5 OUTUBRO: Dia de Sadhana e Karma Yoga. Segundo Mantra 
Yagna no Ashram de Babaji e mantra diksha. 
 
SEXTA-FEIRA 6 DE OUTUBRO: Ir embora para Srinagar a 200 km, 9 horas no 
ônibus. Ficar uma noite no Riverside Hotel. 
 
SÁBADO 7 DE OUTUBRO: Ir para Haridwar a 130 km, 7 horas. Ficar num hotel 
novo perto do Ganges. Visitar o Ashram de Anandamay Ma para o puja da noite.  
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DOMINGO 8 DE OUTUBRO: Ir de Haridwar para New Delhi. 240 km, 6 horas de 
viagem o Regent Grand Hotel, Karol Bagh, Delhi  
 
SEGUNDA-FEIRA 9 DE OUTUBRO: Sadhana bem cedo de manhã. Compras em 
New Delhi. Vôos de volta noturnos, que saem bem tarde no dia 9 de outubro ou 
bem cedo no dia 10 de outubro.  

CUSTO, DOAÇÕES  PARA ASHRAM DA INDIA E VISTOS: 

O total de custos desta peregrinação de 21 de setembro a 9 de outubro em 2017 
será de 2350 dólares americanos ou 2700 dólares canadenses ou 2100 Euros, além 
da passagem aérea. Você deve fazer sua própria reserva de vôo com seu agente de 
viagens. Sugerimos nossa agente em São Paulo, Silvana da Valência Turismo nos 
telefones 11 3111-2455/3105-7961 ou silvana@valenciaturismo.com.br. Se precisar 
de seguro de viagem você também pode conseguir com o agente de viagem. 

Como percebemos que a maioria das pessoas varia muito na preferência alimentar, 
estes valores não incluem a maior parte de suas refeições, que deve custar uma 
média de 15 dólares americanos por dia. Não inclui as taxas de visto obtidas no 
Consulado da Índia ou Embaixada, dependendo de sua cidade.   

 

RESERVAS DE VAGAS NA PEREGRINAÇÃO 

Para reservar sua vaga mande-nos uma carta, um fax ou e-mail para MG 
Satchidananda no 196 Mountain Rd, PO BOX 90, Eastman Quebec Canada J0E 1P0, 
tel. 1 450 297-3957, ou satchidananda@babajiskriyayoga.net e faça o mais rápido 
possível seu deposito da taxa de reserva de 450 dólares americanos que você pode 
pagar através do nosso site com seu cartão de crédito VISA ou Mastercard ou 
AMEX. Todos os cheques devem ser endereçados a “Babaji’s Kriya Yoga” e enviado 
para nosso endereço em Montreal por cheque ou cartões Master ou VISA. Na 
Europa, você pode fazer o pagamento para “Marshall Govindan” numa transferência 
bancária para Deutsche Bank, International, BLZ 50070024, account no. 0723106, re. 
IBAN DE09500700240072310600, BIC/Swift code DEUTDEDBFRA. Precisamos 
receber o restante do pagamento até dia 21 de agosto de 2017. 

Se precisar de ajuda ou informações no Brasil contate Sharanadevi no 
sharanadevi@babajiskriyayoga.net . 
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