O Ashram da Kriya Yoga de Babaji em Badrinath foi planejado por
dois arquitetos de renome da tradição vastu e oferece as seguintes
facilidades:
• 13 apartamentos confortáveis. Cada apartamento tem cerca
de 27 metros quadrados e duas camas, uma cozinha com
mesa e cadeiras, um banheiro com pia, chuveiro e vaso
sanitário, água quente, aquecedores portáteis e escrivaninha.
Roupas de cama e tolhas limpas, além dos travesseiros
também são fornecidos.
• Um salão de meditação de 110 metros quadrados com chão
de madeira e aquecedores portáteis.
• Um salão para prática de yoga de 120 metros com lajotas e
aquecedores portáteis.
• Um refeitório e uma cozinha comunitária.
• Livraria
• Escritório
• Banheiros e chuveiros comunitários para visitantes que
desejam apenas passar o dia
• Horta comunitária com flores e vegetais locais
• Peetam (local de fogo) para Mantra Yagna
• Um gerente e equipe para dar suporte aos eventos
Não existe nenhum outro lugar onde os devotos de Kriya Babaji
podem chegar tão perto de Babaji espiritualmente do que Badrinath.
Sua graça e presença é sentida por todos palpavelmente ali. O ar
em Badrinath é carregado de energia espiritual, com apenas um
pouco de esforço conseguimos aquietar a mente. Badrinath
continua a exercer uma atração magnética sobre todos aqueles que
chegam até Babaji.
Badrinath está localizada no alto das montanhas do Himalaia da
Índia, há 25 quilômetros da fronteira com o Tibet. O ashram fica na
área onde são permitidos apenas ashrams, mas não veículos, fica

há 1 quilômetro da estrada mais próxima. Fica numa pequena
colina de frente para o leste, bem abaixo do caminho íngreme que
chega à base do Monte Nilakantan. Tem uma vista panorâmica do
vale de Badrinath. Uma linda cachoeira fica 400 metros ao sul.
Está à uma altitude de 3140 metros, rodeado pelas montanhas
nevadas que chegam a alcançar 7010 metros de altitude. Fica a 15
minutos de caminhada do tempo de Sri Badrinarayan, o destino de
dezenas de milhares de peregrinos a cada ano.
Badrinath fica fechada durante o inverno devido às nevascas e
avalanches do início de novembro até a metade de maio.
Os visitantes que necessitam de acomodações devem fazer
reservas antecipadas e pagar uma contribuição sugerida.
Entre em contato com satchidananda@babajiskriyayoga.net
Para mais detalhes sobre Badrinath clique em “Por que construir um
Ashram em Badrinath”

