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India v kocke
 Subkontinent s najvyšším pohorím sveta 

(Kanchenjunga 8598m)
 Najväčšia demokracia - Federálny štát (28 štátov, 7 

spravov. Oblastí) s viac ako miliardou obyvateľov 
(1,080,264,388)

 Softvérová veľmoc
 Priemyselná a obchodná veľmoc
 Krajina s viac ako 6000 ročnou živou kultúrou

– Krajina s množstvom jazykov a kultúr
 Krajina, kde sa narodila joga





India dnes
 India dnes je naozaj iná ako bola pred 8 rokmi
 V Indii sa objavilo ICT (internet, počítače), 

moderné autá, lepšie cesty (dokonca aj 
diaľnice)

 Vlaky sa veľmi nezrýchlili
 Kúpiť môžete všetko a za prijateľné ceny
 Je stále viac turistov aj prijateľných hotelov a 

reštaurácií
 Naďalej však môžete nájsť skutočných jogínov



Joga v Indii dnes
 Joga sa stala súčasťou imidžu Indie

– Celoštátne preteky v joge (jednoduché ásány, 
množstvo pretekov)

– Inštitúty skúmajúce jogu a jej účinky  vláda silne 
podporuje
 Vláda zakročila voči zahraničným patentom na jogové

polohy a úkony

– Sú inštitúty, ktoré umožňujú štúdium BA, MA a 
PhD v odbore joga (napr. BHU Varanasi, 
sVYASA Bangalore)



Joga v Indii dnes
 Joga sa však udržala aj v pôvodnej 

podobe
– V ášramoch

Klasických
Moderných

– V inštitúcii šankaračarjov
Šankaračarjovia sa už často ale správajú

moderne (fundraising)
– Cez jednotlivých jogínov



Putujúci swami



Ciele našej cesty
 Návšteva ášramov – jogových stredísk

– Swami Rama Sadhana Grama Rishikesh, 
Pashulok

– Tapovarishtashram, Vanditamalam
– Sri Ramanashramam, Tiruvannamalai
– Swami Vivekananda Yoga Anusandhan

Samsthana, Bangalore
– Kaivalyadhama, Lonavla



Ciele našej cesty
 Návšteva jogových osobností

– AVM Suren Goyal, Delhi
– Swami VedaBharati,  Rishikesh
– Sri Mahaswi Tathata,  Vanditamalam
– Yogacharya Dr. M.V. Bhole, Lonavla
– Swami Maheshananda, Lonavla
– Shankaracharya of Kanchipuram



Ciele našej cesty
 Návšteva miest s kultúrnym významom

– Rishikesh (Kunja Puri, Vasishtha cave)
– Haridwar
– Delhi
– Tiruvannamalai
– Kanchipuram
– Mamalipuram
– Lonavla (Karla caves)
– Mumbai



Rishikesh

Mamalipuram
Kanchipuram
Tiruvannamalai

Vanditamalam

Lonavla

Tohoročná
Cesta
Znamenala 
Zdolanie 
viac ako
5000 km
Vo vnútri
Indie.
Cestovali sme 
5 nocí,
Raz 2.5 dňa,
Raz noc a deň.



Deň v Delhi



Bos Indicus



Suren Goyal AVM
Má už 9 krížikov...





Snúbenie starého s novým



Rishikesh
Tapovarishtashram

Ramanashramam
Kanchipuram
Mamalipuram

Bangalore
Lonavla
Mumbai

(oddelené súbory fotografií)



Opäť v EU



Zavazadla je viac ako
Na začiatku...



„Joga“, ktorú sme nevideli...


