
Трето посвещение в Крия Йога на Бабаджи. Обучение 
за напреднали в Априлци, България 2019. 

ОРГАНИЗАТОР / Орден на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи 

ПРЕПОДАВАТЕЛ/ Ачария Сатянанда 

ПРЕПОДАВАНЕ / на английски  език, с превод български 

ДАТА НА СЕМИНАРА / 8 – 18 август 2019

МЯСТО  НА  ПРОВЕЖДАНЕ  /  Тринити  Ритриит  Център  :  улица  Малина  7,  5641,  Априлци,
България

За  да  присъствате  е  необходимо  представите  вашата  кандидатура,  крайната  дата  на
записването е 1 юли 2019.  

Покана 
Отдадените  ученици на Крия Йога  на Бабаджи, които са получили второ посвещение,  са
вероятно подготвени да продължат напред получавайки третото посвещение в Крия Йога на
Бабаджи по време на това интензивно 11 дневно обучение. 

Ние Ви предоставяме уникална възможност да присъствате на това обучение в България
през лятото на 2019 г! 

Обучението ще бъде на английски език в превод на  български. По този начин до него ще
имат достъп и международните ни ученици. 

Детайли

Съдържание на третото посвещение

Третото посвещение е семинар за напреднали по време на който са преподавани 144 Крии.
То ви позволява да се потопите дълбоко в нашата традиция на Крия Йога на Бабаджи и да се
докоснете за кратко до богатата съвкупност от знания на Сиддхите, древните адепти на Йога
в Индия. Тези 144 техники включват специфични техники за да разширите вашия репертоар
от  инструменти  за  пречистване  и  трансформиране,  да  пречистите  финните  си  тела,  да
предизвикате събуждането на Кундалини, нашия скрит потенциал от жизнена сила. Други
техники ще ви помогнат да достигнете до състояния на Самадхи, единение с Абсолюта, да
развиете  вашите  финни способности  или „Сиддхи“,  както  и  да  развиете  връзката  си  със
Сиддхите и Бабаджи. 

Babaji’s Kriya Yoga of Acharyas



Третото  посвещение  допълва  и  разширява  основата  на  първото  и  второто  посвещение
отразява  същността  на  различните  пътища  на  автентичната  традиция  на  Йога.  То  е
компилирано под тази си форма от Йоги Рамая, основателя на нашата линия на Крия Йога, от
южна Индия. 

Условия за участие: 

- Второ посвещение в Крия Йога на Бабаджи, пълно участие в поне един семинар първо и
второ ниво.

- Поне една година лична практика на Крия Йога на Бабаджи 

-Предварително  лично  запитване  и  разрешение  от  страна  на  Ачарията  след  лична
консултация

- Присъствие през цялото време на обучението, с настаняване в центъра

Преподавателят:  

Сатянанда,  Йогаачария  от  Ордена  на  Ачариите  на  Крия  Йога
предлага семинари посвещения в Крия Йога на Бабаджи основно в
Европа,  Индия  и  в  други  източни  държави.  Той  е  сертифициран
психолог  и  психотерапевт,  работил  в  клинична  и  корпоративна
среда. След като от дете изучава световната духовна мъдрост, както
и  Веданта  и  Йога,  той  посвещава  едно  десетилетие  на
интензивното изучаване и практика на Крия Йога и на Карма Йога в
служене на Крия Йога на Бабаджи и учениците.  Вече повече от 10
години той предлага програми свързани с Крия Йога на Бабаджи,
Йога психология,  философия, индивидуално съветване и редовни
поклонения  в  индийските  свещени  места  и  срещи  със  святи
учители.

Центърът:  

Тринити Ритриит е специално място с висока вибрация намиращо се в среда, която ще ни
вдъхнови  и  ще спомогне  за  нашето  обучение и за  огнените  церемонии.  Ние  познаваме
много добре любящите ни домакини, които ще ни осигурят храна приготвена с много обич,
идеална  за  нашата  задълбочена  садхана,  както  и  личната  трансформация  и  дълбокото
посвещение. 

Ритрийт център ТРИНИТИ се намира в град Априлци, кв. Ново село, ул. Малина (на 20 км. от
Троян) в подстъпите към Централен Балкан до брега на Острешка река, която наблизо се
влива в река Видима. 
Разстоянието от София до Априлци е 180 км. (2.30 ч.), от Пловдив 150 км. (2.30 ч.), от Плевен
89 км. (1.30 ч.), от Русе 186 км. (2 ч. 50 мин.), от Ловеч 45 км. (50 мин.), от Велико Търново 80
км. (1.30 ч.), от Габрово 50 км. (1 ч.), от Казанлък 101 км. (1.5 ч.), от Стара Загора 134 км. (2
ч.), от Бургас 290 км. (4 ч.), от Варна 300 км. (4 ч.), от Шумен 219 км. (3.5 ч.)
За да стигнете от София до Тринити когато пристигнете в Априлци, просто попитайте който и
да е за Къщата на Йогите 
Ако идвате от София, след като подминете табелата АПРИЛЦИ, карайте докато видите от
дясно табели Острец, Габрово, Видима. Там завийте наляво и минете по моста. След това
карате  около  километър,  подминавате  от  ляво  строителна  борса  Вълев  и  след  това  се
оглеждате за уширение от ляво на пътя. Там има кофа, пейка и много висок орех. Има и
банер на Тринити. Завийте вляво и сте на ул. Малина. Карайте, докато минете над реката и
втората къща вляво е Тринити.
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Предварителна програма: 

Семинарът  включва  10 нощи  настаняване  в центъра.  Програмата  започва в  четвъртък  8
август  2019  с настаняване  и  регистрация  преди  14  часа  и  началната  сесия  в  17  часа.
Регистрацията и запалащането на семинара трябва да бъдат приключени преди началото на
програмата.  Края  на  семинара  е  предвиден  за  неделя  18  август  2019,  програмата  ще
завърши  с  обяда.  Можете  да  предвидите  заминаването  си  след  обяда.  Предишните  ни
участници намериха за удобна възможността да разполагат с повече време за да пристигнат
и да се настанят.  Поради тази причина ние ви предлагаме, ако желаете да пристигнете в
сряда 7 август вечерта и да отпътувате в понеделник 19 август сутринта (след закуска). 

Настаняване: 

Центърът предлага пълно настаняване в общи стаи и три хранения на ден на обща цена 500
лв. за целия семинар. Цената за всяка допълнителна нощ (включваща храната) е 50 лв. 

Моля, свържете се с Невена ако имате специални нужди свързани с настаняването. 

Препоръчително дарение:

Орденът на  Ачариите  на  Крия  Йога  се  стреми  да  предложи  посвещения  на  искрено
заинтересовани  личности  по  целия  свят  без  значение  от  държавите  в  които  живеят  и
приходите  им.  За  предлаганото  посвещение  няма  определена  цена.  При  все  това
препоръчителното  дарение  се  изисква за  да  се  покрият  разходите и да  може  това
посвещение да се проведе.  И така, ние молим всеки участник да допринесе за личното си
участие в посвещението. 

Препоръчителното  дарение за  този  семинар  е  600  лв,  при  положение,  че  повтаряте
посвещението ви предлагаме да внесете половината от тази сума. 

Записване и регистрация: 

Предварително  лично  запитване  и  разрешение  от  страна  на  Ачарията  след  лична
консултация. Крайният срок за записване за семинара е  1 юли 2019.

Местата в центъра са ограничени. Възможно най-ранното записване ще ви осигури място за
семинара, в последствие кандидатурите ще бъдат включени в списък на чакащи. 

Според традицията, записването е свързано с въпросник, свързан с вашата лична практика
на Крия Йога на Бабаджи. Съгласието на Ачарията е необходимо за вашето записване и се
дава  след лична  консултация.  Молим ви  да ни уведомите  предварително  за  евентуални
медицински,  психиатрични,  енергийни  проблеми,  които  биха  осуетили  вашето  вашето
присъствие на семинара, както и това на другите участници. 

За запитвания и и регистрация, моля свържете се с нашия местен организатор Невена

За да се запишете за семинара, ще получите въпросник. След като получите съгласие за 
вашето записване Ви молим да направите депозит от 500 лв. (или две вноски по 250 лв.) 
преди 01/06/2019 на банкова сметка :

IBAN: BG60BUIN95611000471591
BIC: BUINBGSF
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Йога Мандала ЕООД

Алианц Банк

Ще получите повече детайли, свързани с организирането на вашето пътуване и и лична 
подготовка по време на регистрацията. Ние ще възстановим вашето капаро в случай, че се 
откажете. 

След регистрирането ще получите повече детайли относно пътуването и подготовката. 

Повтаряне на третото посвещение: 

Повтарянето на посвещението ще ви позволи да задълбочите, усъвършенстваме и опресните
личната си практика на Йога. То ще разшири хоризонта на разбиране и ще възроди вашето
лично вдъхновение и мотивация да обновите вашата Садхана, както показват свидетелствата
на  учениците.  Всяко следващо  повтаряне  дори  засилва  тези  ефекти  и  ви  позволява  да
навлезете в по-задълбочени нива. 

За тези от вас, които повтарят обучението за първи път е задължително да участват всеки
ден, както новите ученици. Тези, които са участвали повече от един път са добре дошли да
присъстват на избрани дни, след предварително уговаряне, особено що се отнася до дните
на огнени церемонии.

Повтаряне на първото и второ посвещение: 

Всяко следващо повтаряне носи нови преживявания прозрения и вдъхновение за личната ви
садхана. Да повторите програмата на второто ниво е ползотворно не само за ученици, които
възнамеряват  да  си  припомнят  познанията  от  въпросния  семинар,  но  също  и  за  онези
ученици, които възнамеряват да присъстват на третото посвещение за първи път. Това ще им
позволи да се подготвят възможно най-добре. 

Второто  посвещение  е  уединение,  започващо  петък  следобед  и  завършващо  в  неделя
следобед.  За да участвате  в него е необходимо да сте  преминали поне  веднъж първото
посвещение.  Програмата на второто посвещение на Крия Йога на Бабаджи допълва тази на
първото посвещение. Прибавени са основни техники на Крия Йога, както и преживявания на
различни  аспекти  на  Йога,  като  например  медитативна  тишина,  посвещение  в  мантри  и
огнен ритуал. То задълбочава пробуждането на съзнанието и интегрирането на практиката
на Крия Йога в ежедневието – и двете са от основно значение за да можете да практикувате
ефикасно. 

Можете  да  намерите  датите  на  семинарите  и  местата  на  които  се  провеждат  на  нашия
уебсайт. 

Възможни промени: 

Краткосрочните промени са понякога неизбежни и предизвикани от обстоятелствата. 
След вашето записване ние ще можем да се свържем с вас лично при нужда. 
В случай,  че не сте записани ви молим самостоятелно да се информирате за евентуални
промени. 
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Повече информация: 

Според древната традиция на Йога, съдържанието на посвещенията и описанията на Крия
техниките не са записвани, или публикувани. 

При  все  това,  вие  можете  да  намерите  информация  за  произхода  на  посвещенията  на
нашите флаери, в нашите статии, книги и другите носители на нашия уебсайт. 

Информацията за този семинар е упомената на  страницата на нашия сайт, която обявява
предстоящите събития.

 

Българската общност има своя раздел на нашия международен сайт. 

Организатор на събитието:  

Орден на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи, всички права запазени. 

www.babajiskriyayoga.bg   |   www.babajiskriyayoga.net

Ръководство за участие в задълбоченото и разширено обучение, трето посвещение: 

„ В нашето обучение за напреднали ще бъдат преподадени 144 техники. Те ще бъдат
обяснени в техния контекст и ще ги практикуваме заедно. При все това,  както и по
време на предишните две посвещения тук целта не е да съберем колкото се може повече
техники, а да се отворим за едно пространство на вътрешно пробуждане и разширение,
чрез трансформативната сила на техниките, да се свържем с личната и индивидуална
сила  и  с  блокажите  в  цялото  им  разнообразие.  Целта  ни  е  да  ги  интегрираме  в
пространството на тялото си и преживяването, става дума за жизнена сила и за Вашия
Живот. 

Искреното и  радостно,  свързване  с  импулса  на  сърцето  ви,  приложено  с  мисъл  е  от
особено значение за това да си отидете с нещо наистина съществено, да го свържете с
живота  си  и  да  го  приложите  в  ежедневието  си.  Типичните  съмнения  свързани  със
стремежа към постижение като „ Може би не съм достатъчно подготвен(а)...“ „Може
би ще бъде твърде много на веднъж...“ или „ Не е чак толкова необходимо....“ и т. н. не са
валиден измерител на вашето вътрешно желание. По отношение на външните пречки,
имайте доверие в отварянето на неочаквани врати, нови сигнали и в това, че в точния
момент  животът  ще  предостави  отговор  на  истинското  намерение  идващо  от
сърцето ви. 

Намасте”

Вие сте добре дошли. 

Сатянанда

Орден на Ачариите на Крия Йога на Бабаджи

М. Г. Сатчидананда, основател и директор на Ордена на Ачариите на Бабаджи 
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