ORDEM DOS ACHARYAS DA KRIYA YOGA DE BABAJI INC.

Missão: Promover a disseminação da Kriya Yoga de Babaji no mundo todo por meio de palestras, aulas abertas, seminários
de iniciação e retiros com professores autorizados e qualificados (“acharyas”). A Kriya Yoga de Babaji é a arte científica da
perfeita realização de Deus-Verdade. É o lado prático de qualquer religião e, por isso, não é sectária: serve para qualquer
pessoa, independentemente de seus credos ou ideais. Representa os ensinamentos do Satguru Kriya Babaji Nagaraj e a
tradição indiana de Yoga dos 18 Siddhas.
História e atividades recentes
A Ordem dos Acharyas da Kriya Yoga de Babaji, Inc. foi estabelecida nos EUA, em Quebec, Canadá e na Índia em 1997 e
isenta impostos como uma 501 © (3), instituição de caridade pelo the Internal Revenue Service dos Estados Unidos, assim
como do Revenue Canadá e na Índia. É uma rede de “acharyas” ou professores peritos, que, seguindo um programa padrão
de ensino comum, prática iogue pessoal, conduta ética, relatos e coordenação, promovem a disseminação da Kriya Yoga de
Babaji no mundo com palestras, publicações, iniciações e retiros. Ao presidente fundador da Ordem, Marshall Govindan
Satchidananda, foi pedido por Babaji e pelo falecido Yogi S.A.A. Ramaiah (1923-2006) para estabelecer a Ordem em 1986.
Yogi Ramaiah, um Siddha Yogi Tamil, foi iniciado por Babaji perto de Badrinath, no Himalaia, em 1954. M.G Satchidananda
foi treinado em todos os aspectos da Kriya Yoga de Babaji por Yoga Ramaiah, de 1970 a 1988, praticando por oito horas
diárias durante um período de 18 anos.
A Ordem mantém um ashram em Quebec, outro em Bangalore, dois no Sri Lanka e está construindo um em Badrinath, na
Índia. Os ashrams acomodam estudantes de yoga sérios que procuram um ambiente próprio para a prática intensa. O ashram
de Kriya Yoga perto de Eastman, Quebec, é um dos mais bonitos do mundo atualmente. Foi fundado em 1992 e oferece
retiros e seminários ao longo do ano. Está localizado no topo de uma montanha com vista panorâmica das áreas próximas e
uma área de floresta intocada. A propriedade inclui um lago, um hall de meditação, acesso a trilhas em florestas, além de paz
e isolamento. Suas instalações confortáveis abrigam mais de 28 pessoas ao mesmo tempo.
Os 32 acharyas da Ordem conduzem palestras abertas e seminários de iniciação em mais de uma dúzia de países. Na Índia, a
Ordem publica e distribui os manuscritos preparados pelos pesquisadores do Yoga Siddha Research Center. Também
organiza peregrinações a lugares sagrados associados com a tradição Siddha, tanto no Sul da Índia como nos Himalaias.
Através de uma rede de mais de 20.000 iniciados em 20 países, a Ordem também organiza inúmeros seminários, retiros,
treinamentos e prática em grupos na Kriya Yoga de Babaji.
Yoga Siddha Research Center:
A Ordem patrocina e guia o trabalho do Yoga Siddha Research Center em Chennai, no estado de Tamil Nadu, na Índia,
desde 2000. Esse centro de pesquisa colhe, preserva, transcreve e traduz os antigos manuscritos de folhas de palmeira da
tradição dos 18 Yoga Siddhas, com comentários. A Ordem publica esses trabalhos do centro e os distribui na Índia e em
outros países. Também patrocina o trabalho dos pesquisadores em várias conferências acadêmicas. Seis grandes livros foram
publicados até hoje. Em 2010, o centro publicou uma nova tradução inglesa com comentários do mais importante tratado
de yoga do sul da Índia, o Tirumandiram, escrito pelo siddha Tirumular em 10 volumes, 3780 páginas, incluindo o índice. Uma
nova edição foi impressa em 2013, em cinco volumes. O Dr. TN P Haran preparou um guia para 750 manuscritos para os
poemas dos Siddhas. Iremos publicá-lo com um CD acompanhando no fim de 2016.
Para mais informações contatar:

Ordem dos Acharyas da Kriya Yoga de Babaji , Inc,. C.P.90, Eastman, Québec, Canada, J0E 1P0. Fone 1-888-2529642 or
450-297-0258. www.babajiskriyayoga.net - info@babajiskriyayoga.net
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Yoga Acharya M. Govindan Satchidananda: Presidente, telefone 1-888-252-9642. E-mail: satchidananda@babajiskriyayoga.net
Yoga Acharya Durga Ahlund: Diretora de Teacher Training, telefone 1-888-252-9642. E-mail: durga@babajiskriyayoga.net
Acharya Shantiananda: telefone 480-838-4075, Phoenix, Arizona. E-mail: shantiananda@babajiskriyayoga.net
Acharya Rohini: telefone (011)(61)(0)4.01.36.97.43, Melbourne, Austrália. E-mail: rohini@babajiskriyayoga.net
Acharya Nagalakshimi (Sharana Devi): telefone (011)(55)(0)1.13.81.21.313, São Paulo, Brasil. Email: sharanadevi@babajiskriyayoga.net
Acharya Saraswati Karuna Devi: telefone (011)(55)(0)1.13.81.34.967, São Paulo, Brasil. E-mail: dou@uol.com.br
Acharya Arjuna: telefone (011)(39)(0)3.35.52.39.459, Milan, Itália. E-mail: arjuna@babajiskriyayoga.net
Acharya Nityananda: telefone (011)(34)(0)9.63.32.46.86, Valência, Espanha. E-mail: nityananda@babajiskriyayoga.net
Acharya Satyananda: telefone (011)(49)(0)1.63.77.56.286, Bonn, Alemanha. E-mail: satyananda@babajiskriyayoga.net
Acharya Vyasa: telefone 416-850-1160, Toronto, Canada. E-mail: vyasa@babajiskriyayoga.net
Acharya Ishvarananda: telefone (011)(37)(0)2.56.62.17.80, Harjumaa, Estônia. E-mail: ishvarananda@babajiskriyayoga.net
Acharya Premananda: telefone (011)(34)(0)6.55.70.20.90, Bilbao, Espanha. E-mail: joseba_idoyaga@yahoo.es
Acharya Valmiki: telefone (011)(34)(0)6.05.73.18.95, Bilbao, Espanha. E-mail: fvpagzim@lg.ehu.es
Acharya Savitri: telefone (011) (34) (0)9.72.22.08.65, Gerona, Espanha. E-mail: rosaritaines@yahoo.es
Acharya Mirabai: telefone (011) (34) (0)9.35.80.95.95, Barcelona, Espanha. E-mail: mirabai@babajiskriyayoga.net
Acharya Nagaraj: telefone (011)(81)(0)4.37.43.53.317, Tóquio, Japão. E-mail: nagaraj@babajiskriyayoga.net
Acharya Siddhananda Sita: telefone (011)(33)(0)6.98.44.91.33, Provence, França. E-mail: sita@babajiskriyayoga.net
Acharya Turyananda: telefone (011)(26)(0)6.73.74.19.88, Lille, França. E-mail: turyananda@babajiskriyayoga.net
Acharya Amman: telefone 306-982-4379, Saskatchewan, Canadá. E-mail: amman@babajiskriyayoga.net
Acharya Shivadas: telefone (011) (59) (0)6.69.60.68.041, Saint Pierre, Martinica. E-mail: cyril.bernard.gevrey@free.fr
Acharya Jnanashakti: telefone 514-571-4153, Montreal, Quebec, Canadá. E-mail: jnanayoga@hotmail.com
Acharya Vidhyananda: telefone 401-751-2050, Providence, Rhode Island. E-mail: sherry@providencehealingarts.com
Acharya Brahmananda: telefone 0043 664 5362309, Attersee, Áustria. E-mail: info@babaji.at
Acharya Kriyanandamayi: telefone (011)(94)(0)7.737069.88. Colombo, Sri Lanka. E-mail: krishbabaji@gmail.com
Acharya Maitreya: telefone 55 (48) 9134-9039, Palhoça, Santa Catarina, Brasil. E-mail: maitreya.kriyayoga@gmail.com
Acharya Annapurnama: telefone (5511) 99600-8970, Sao Paulo, Brazil. E-mail: annapurnama@babajiskriyayoga.net
Acharya Gurudasan: telefone 60 32 714 3346, Kuala Lumpur, Malaysian. E-mail: gurudasan@babajiskriyayoga.net
Acharya Ganapati: telefone (+5511) 9 9600-8970 São Paulo, SP Brasil. E-mail: tadeu.arantes@gmail.com
Acharya Vivekananda: telefone (33) 06 88 39 47 29, Côte d'Or, France. E-mail: cedricmantegna@msn.com
Acharya Vasudeva: (011)(81)(0)47.1457222, Chiba, Japan, E-mail: Wyatt999@nifty.com
Acharya Krishna: tel. 1-802-735-1225, Jericho, Vermont, E-mail: jamiebbright@gmail.com
Acharya Dharmadas: tel. 1-208-571-5105, Boise, Idaho. E-mail: streeby@mac.com

ORDEM DOS ACHARYAS:
RELATÓRIO ANUAL DE E PLANOS PARA 2021
AJUDE-NOS A LEVAR A KRIYA YOGA DE BABAJI
A PESSOAS COMO VOCÊ AO REDOR DO MUNDO!
Este é um bom momento para fazer uma doação à Ordem dos Acharyas. Assim, daremos continuidade ao projeto de levar
a Kriya Yoga de Bábaji até pessoas que não poderiam recebê-la de outra forma.
Nos últimos 12 meses, desde setembro de 2019, com apoio de doadores, os membros da Ordem de Acharyas
realizaram as seguintes ações:
* Trouxeram mais de 100 seminários de iniciação para mais de 1.000 participantes que vivem em 20 países, incluindo Brasil,
Índia, Japão, Sri Lanka, Rússia, Estônia, Espanha, Colômbia, Alemanha, França, Itália, Áustria, Suíça, Inglaterra, Bulgária,
Bélgica, Austrália, EUA e Canadá.
* Conduziram seminário de treinamento de quatro dias para estudantes de toda a Índia e apoiaram sessões de sadhana duas
vezes ao dia para mais de 100 iniciados online por Zoom, desde março de 2020.
* Mantiveram um ashram e uma editora em Bangalore, na Índia. Organizaram cinco seminários de iniciação naquele país.
Vinod Kumar, o gerente do ashram, conduziu a prática regular e gratuita de asanas e meditação ao público. Publicaram e
distribuíram a maioria de nossos livros e gravações por toda a Índia.
* Publicaram o livro A Voz de Babaji em português e o livro Kriya Hatha Yoga em chinês. Publicaram o vídeo Kriya Hatha
Yoga online para streaming ou download em cinco idiomas.
* Patrocinaram aulas públicas e gratuitas da Kriya Yoga de Babaji três vezes por semana, além de um evento de kirtan no
ashram de Quebec.
* Organizaram duas peregrinações ao novo ashram de Badrinath, na Índia, com a participação de mais de 40 pessoas.
Mantiveram o ashram e sua equipe, além de ter patrocinado aulas de Yoga e satsangs públicas.
Nos anos de 2020 a 2021, a Ordem dos Acharyas planeja:
* Levar seminários de iniciação para a maioria dos países mencionados acima, bem como para a Indonésia e para a Polônia
pela primeira vez.
* Conduzir asanas ao público e aulas de meditação quinzenais gratuitas nos ashrams de Quebec, no Canadá, de Bangalore, na
Índia, e no Sri Lanka.
* Publicar o livro Babaji e os 18 Siddhas em polonês, malaio e na língua canária. Publicar o livro A Voz de Babaji na língua
canária.
* Completar o treinamento de três Acharyas.
Os 32 Acharyas voluntários da Ordem e muitos outros organizadores voluntários precisam do seu apoio para
cumprir este programa para o ano de 2020-2021. Sua contribuição é dedutível nos impostos no Canadá e nos
Estados Unidos da América. Envie-o até 31 de dezembro de 2020, se possível, e encaminharemos um recibo da
sua declaração de imposto de renda de 2020. Use seu cartão de crédito!

Nosso trabalho é inteiramente financiado com sua contribuição. Muitas pessoas em todo mundo que querem receber
iniciação. Enviaremos nossos acharyas quando tivermos os fundos necessários para pagar despesas de viagens.
Eu quero ajudar a sustentar o trabalho da Ordem dos Acharyas da Kriya Yoga de Babaji. Estou enviando uma doação no
valor de _________________. Para cada doação de 70 dólares americanos ou mais, receba uma cópia em português de
Iluminação ! Não é O que Você Pensa! aqui uma descrição do livro.
Cobrar do meu cartão de crédito n.o __________________________ Data de validade ______________.
Você pode doar pelo site www.babajiskriyayoga.net ou simplesmente enviar sua autorização para o uso do cartão de crédito
por e-mail para info@babajiskriyayoga.net
As doações também podem enviadas à Ordem dos Acharyas da Kriya Yoga de Bábaji: 196 Mountain Road, P.O. Box 90,
Eastman, Quebec, Canada J0E 1P0.
No Brasil, entre em contato com Sharanadevi: 11 98331-3560 ou sharanadevi@gmail.com
Eu vivo na Europa e prefiro transferir os fundos para: Babaji’s Kriya Yoga Order of Acharyas, número da conta 406726-0,
banco: Caisse Centrale Desjardins du Quebec, SWIFT código: CCDQCAMMXXX, filial: La Caisse populaire Desjardins du
Lac Mempremagog, transit number 50066-815 ou para sua conta no Deutsch Bank: nominal a “Marshall Govindan” Deutsch
Bank International, BLZ 50070024, número da conta: 0723106, re. IBAN DE09500700240072310600, BIC/Swift code
DEUTDEDBFRA.
Favor informar info@babajiskriyayoga.net quando um depósito for feito.

Nome:__________________________________________________________________________________
Endereço:_______________________________________________________________________________
Cidade_______________________________________________
Estado___________________________________________
País____________________________________________ CEP_____________
Telefone:_________________________________________
E-mail _____________________________________________________________
Você pode usar seu cartão de crédito para fazer sua contribuição agora mesmo!

