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ASHRAM

Advaitavidya és una comunitat hindú nascuda a Barcelona l’any 2009. Sota la guia i l’ensenyança de
Swami Satyananda Saraswati, deixeble directe de Swami Muktananda, es dedica a la pràctica i la difusió
de l’hinduisme (sanātana dharma) a Espanya i Llatinoamèrica.

Swamiji va ser iniciat en saṃnyāsa (monjo renunciant) pel seu guru el 1980 i va rebre la instrucció de crear
diferents ashrams (llocs de pràctica espiritual) a Europa. Quan el seu guru Swami Muktananda va deixar el
cos, es va establir a l’Índia més de trenta anys, fins que, encoratjat pels seus devots que desitjaven rebre la
seva guia directa en el camí espiritual, va tornar a Espanya el 2009. Des de llavors, comparteix regularment
de forma vivenciada i directa el seu profund coneixement de la tradició hindú, la filosofia del ioga,
l’advaita-vedānta i el shivaisme del Caixmir, tal com s’ha transmès tradicionalment des de fa mil·lennis:
de guru a deixeble.
Durant aquests tretze anys, Advaitavidya ha ofert un gran número de satsangs, seminaris, tallers i retirs,
tant presencials com online, perquè l’ensenyança pogués arribar a tothom. També ha creat una editorial de
temàtica hindú, Edicions

Advaitavidya, i un canal de
videoensenyament d’accés públic,
Advaitavidya Vídeos, entre moltes
altres iniciatives.
L’any 2017, Swamiji va fundar
Kailas Ashram a L’Ametlla del
Vallès, una petita localitat a prop de
Barcelona, on ha residit amb alguns
dels seus devots i en el qual, com és
tradicional, s’ha mantingut una
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disciplina diària de meditació, recitació i
karma-yoga (servei). Al llarg dels últims
cinc anys, al voltant d’aquest espai sagrat
s’ha anat creant una preciosa comunitat de
servidors del dharma, que ha col·laborat a

cuidar i mantenir viva aquesta tradició.
Totes les persones que han visitat
l’ashram han trobat en ell un refugi que
els ha acollit i els ha atorgat un temps de
recolliment, contemplació i transformació
que ha nodrit la seva pràctica espiritual.

Ara Kailas Ashram està començant una nova fase i busca adquirir un lloc de propietat a la natura. Un
lloc sagrat on sostenir una creixent comunitat arrelada en el dharma, en el qual continuar oferint activitats i
des del qual transmetre i expandir les ensenyances de l’hinduisme de forma tradicional. Per fer-ho possible,
la vostra ajuda és molt valuosa i benvinguda.

Us invitem a participar en aquest projecte amb
una donació econòmica. Entre tots podrem fer
realitat aquest espai de llum i autoconeixement.

Podeu fer la vostra donació al següent
número de compte:
ES07 2100 1025 54 020029 7048
Titular: Comunitat religiosa Advaitavidya
Concepte: Donació nou ashram
o clicant aquí:

DONAR

o contactant amb nosaltres al correu:
advaitavidyalakshmi@gmail.com
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