Σεμινάριο Κοσμικής Αστρολογίας
Swami Shankarananda Giri
*

1 με 10 Μαρτίου 2018 - Kriya Yoga ashram – Ρίσικες
Αγαπητοί φίλοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το επόμενο retreat με τον Swami Shankarananda Giri θα
πραγματοποιηθεί από την 1η έως την 10η Μαρτίου του 2018, στο Kriya Yoga Ashram, στο Ρίσικες.
Είμαστε βέβαιοι πως, ακόμη μία φορά, η εμπειρία της συμμετοχής στο πρόγραμμα θα είναι
πολύ ωφέλιμη για όλους λαμβάνοντας την διδασκαλία της Κοσμικής Αστρολογίας από τον Swamiji.
Θα μας υποδείξει την άμεση σχέση αυτού του αστρολογικού συστήματος με την πρακτική της Kriya Yoga
και τα ιερά κείμενα της Βεδικής παράδοσης, θα μας αποκαλύψει τα μυστικά των “tithis” (τους κύκλους του
ηλίου και της σελήνης στο ανθρώπινο σώμα) και θα μας εξηγήσει την βαθύτερη έννοια και τον υπολογισμό
των γιορτών της Ινδίας, όπως και πολλά ακόμη σχετικά θέματα που θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
Η ιερή επιστήμη της Κοσμικής Αστρολογίας (Brahmanda Jyotisa) αναβιώθηκε από τον
Sri Yukteswarjee, μετά από μεγάλο διάστημα που είχε χαθεί, όταν η ανθρωπότητα άρχισε να μπαίνει
βαθύτερα στην Maya από την επιρροή της Dwapara Yuga. Αυτή η γνώση μεταδόθηκε από τον Sri
Yukteswarjee στον Swami Narayan Giri (Prabhujee), ο οποίος αργότερα την μετέδωσε στον Swami
Shankarananda Giri.
Ο Swami Shankarananda μέσω των δικών του εμπειριών, της βαθιάς γνώσης των γραφών και το
προχωρημένο του επίπεδο στην πρακτική της Kriya, βελτίωσε ακόμη περισσότερο την Κοσμική
Αστρολογία, αποσαφηνίζοντας την με διαγράμματα, ώστε να γίνεται κατανοητή σε όλους τους
πνευματικούς αναζητητές αλλά και το ευρύ κοινό.

*****
Δηλώσεις συμμετοχής δίνονται από τον Νοέμβριο έως και την 15η Φεβρουαρίου
Οι δηλώσεις συμμετοχής δίνονται στον διοργανωτή της χώρας σας ή εάν έχετε κάποια ιδιαίτερο αίτημα στο
shankara.kriya.infos@gmail.com
Είναι απαραίτητο να μας δώσετε τις λεπτομέρειες της άφιξης και της αναχώρησης σας:
• όνομα
• e-mail
• ημέρα, ώρα και αεροδρόμιο άφιξης
• ημέρα, ώρα και αεροδρόμιο αναχώρησης
Εισφορά: 300€ από την 1η εώς την 10η Μαρτίου, ή, 30€ την κάθε ημέρα για μέρος του προγράμματος.
Αυτό το ποσό περιλαμβάνει την διαμονή/διατροφή και την συμμετοχή στο πρόγραμμα. Εάν το
επιθυμείτε υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετης δωρεάς στο Ashram. Η φιλοξενία θα γίνει σε
διπλά και τριπλά δωμάτια (υπάρχουν ελάχιστα μονά δωμάτια για ιδιαίτερες περιπτώσεις με
πρόσθετο κόστος 50€. Ενημερώστε μας εάν θέλετε να μοιραστείτε το δωμάτιο σας με συγκεκριμένο
άτομο. Η πληρωμή γίνεται με την άφιξη σας στο Ashram. Παρακαλείστε να έχετε έτοιμα τα
χρήματα απο πριν σε έναν φάκελο. Μπορείτε να πληρώσετε σε ευρώ, δολάρια ή ρουπίες.

Για όλο το 10ήμερο πρόγραμμα:
• 22000 INR / 300 € / 350 $
Για κάθε επιπλέον ημέρα διαμονής, πριν και μετά το σεμινάριο, το κόστος την κάθε ημέρα είναι:
• 500 INR / 7.00 € / 8.00 $ (θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο)
Μύηση στην Kriya Yoga: 1η Μαρτίου νωρίς το πρωί
Όσοι δεν είναι μυημένοι θα λάβουν μύηση στην 1η Kriya κατά την διάρκεια του σεμιναρίου.
Για την τελετή της μύησης πρέπει να έχετε μαζί σας: χρηματική δωρεά, 5 φρούτα, 5 λουλούδια, ένα
πακέτο γκι, ένα πακέτο αρωματικά στικ. Μπορείτε να βρείτε φρούτα κοντά στο ashram.
Για την δική σας ευκολία μπορούμε να προμηθευτούμε τα λουλούδια, το γκι και τα αρωματικά στικ
τα οποία κοστίζουν 300 INR. H δωρεά για την μύηση είναι 3000 INR / 42.00 € / 48 $

Θα δοθούν μυήσεις μόνο στην πρώτη Kriya.
Ερμηνεία αστρολογικού χάρτη
Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με τον Swamiji (±20 λεπτά) ή με τον Jean (± 45 λεπτά) για
την ερμηνεία του χάρτη σας. Θα λάβετε mantra, σύμφωνα με τις γενέθλιες θέσεις των
πλανητών σας και συμβουλές για την καθημερινή και πνευματική σας ζωή. Θα χρειαστούμε
την ημέρα, την ώρα και τον τόπο γεννήσεως.
Ελάχιστη προτεινόμενη δωρεά για την ερμηνεία είναι 3000 INR / 42 € / 48 $
Πληροφορίες ταξιδιού
Ο καλύτερος τρόπος για να φτάσετε στο Rishikesh είναι με πτήση στο Ν. Δελχί και από εκεί
με τοπική πτήση στο αεροδρόμιο της Dehradun (30χλμ από το ashram).
Μπορείτε να κλείσετε taxi, καλώντας τον Sahdev +91 963 489 1129 (Whats'App), για να σας
μεταφέρει από το αεροδρόμιο της Dehradun, σύμφωνα με την ώρα της άφιξης σας.
Το κόστος είναι 800 / 1000 INR για ένα αυτοκίνητο με 3 / 4 άτομα και αποσκευές.
Διαφορετικά μπορείτε να βρείτε taxi και στο αεροδρόμιο.
Επίσης μπορείτε να κλείσετε taxi από το αεροδρόμιο του Ν. Δελχι για το Rishikesh από τον
Sahdev ή σε αυτό το link https://www.makemytrip.com/cabs.
Στείλτε μας τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σας όταν κλείσετε τα αεροπορικά σας εισιτήρια.
Είναι προτιμότερο να φτάσετε στο Ashram μία ή δύο μέρες πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Προσοχή: Μην επικοινωνήσετε απ'ευθείας με το Ashram
*
Καθημερινό πρόγραμμα
Πρωί
• 5:30π.μ. με 07:30π.μ.: arati - ομιλία του Swamiji - καθοδηγούμενος διαλογισμός
• 8:00π.μ.: πρωινό (διατήρηση σιωπής από το arati ως τις 9:00π.μ.)
• 10:00π.μ. με 12:30π.μ.: διδασκαλία της Κοσμικής Αστρολογίας
Απόγευμα
• 3:00μ.μ. με 5:30μ.μ.: διδασκαλία της Κοσμικής Αστρολογίας
• 6:30μ.μ. με 8:00μ.μ.: arati - ομιλία του Swamiji - καθοδηγούμενος διαλογισμός
• 8:00μ.μ.: βραδινό (διατήρηση σιωπής από το arati ως τις 9:00μ.μ.)
*

