Meditació,
kundalini
i alliberació
Les Upanishads del ioga

Retir amb

Swami Satyananda Saraswati
Del 4 al 12 d'agost de 2018
Mas Llorenç de Can Traver. Besalú. Girona

"La ment és la causa del lligam i de l'alliberació.
Una ment lligada als objectes sensorials condueix a l‘esclavitud;
una ment desaferrada condueix a l'alliberació;
aquesta és la visió dels savis".
Amritabindu Upanishad

La concentració, la meditació, el silenci de la ment, els estats d'absorció interior, la
transcendència del pensament, la contemplació en la no dualitat, el samadhi, el procés de
purificació, el cos subtil, kundalini, el mantra, el nada o so interior, asana i pranayama, les
bases del camí del ioga. Aquests són els temes més rellevants exposats en les Upanishads del
ioga, un grup de textos clàssics considerats com a autèntiques joies per a la nostra pràctica.
Swami Satyananda comentarà en profunditat la saviesa d'aquestes Upanishads durant el
retir. En el retir, juntament amb els ensenyaments de Swamiji, gaudirem de la vida d’ashram
en un entorn de naturalesa, amb pràctica de meditació, hatha ioga, kirtan, i silenci.

Swami Satyananda Saraswati, mestre del Sanatana Dharma, ha viscut la major part de la seva vida
a l'Índia, dedicat a l'estudi i la pràctica del Ioga, l'Advaita Vedanta i el Shivaisme del Caixmir.
Deixeble de Swami Muktananda, fou iniciat l'any 1982 a l'orde monàstica de Saraswati. El seu
ensenyament, viu i directe, fa que les escriptures sagrades es revelin en el cor de qui les escolta.

Informació del retir

Lloc:
Mas Llorenç de Can Traver
(Besalú - Girona)

Dies i horaris:
Arribada: dissabte 4 d’agost a les 10 hs.
Cloenda: diumenge 12 d’agost a les 17 hs.

Informació i inscripcions:
inscripcions.advaitavidya@gmail.com
o trucar al 626 81 73 21 (Mar/Nityeshvari)

Important:
Si tens alguna intolerància alimentària o raó a considerar,
has de comentar-ho a l'inscriure't. Gràcies.

Places limitades

Mas Llorenç de Can Traver
(Besalú - Girona)

Mas Llorenç de Can Traver

Mas Llorenç és la casa més gran dins el veïnat rural de Can Traver situat entre Besalú
i Maià de Montcal. Aquesta casa senyorial té sales molt àmplies amb sostres alts que
dónen una sensació d’expansió i plenitud. Alhora la pròpia casa demana que s’hi
visqui en silenci i respecte. L'arbrat entorn natural és preciós.
Mas Llorens (veïnat de Can Traver) situat entre Besalú i Maià de Montcal.
Les coordenades geogràfiques (si les introduïu al GPS us porten directament) són:
42º 12’ 37” N, 2º 43‘ 39” E
L’adreça és: Veïnat de Can Traver, Crta. N 260, Km 60,5. Al veïnat s’hi arriba només per carretera.
El transport públic que teniu més a prop és: Bus TEISA amb parada a Besalú (a uns 3 kms) i el tren amb
parada a Vilafant (a 16 kms). Estem a només 47 kms de l’aeroport de Girona-Costa Brava.

