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Światowe intonowanie mantry Gajatri – 

Global Akhanda Gayatri  
 
 

Intonowanie mantry Gajatri oczyszcza umysł oraz zapewnia oddanie, 

nieprzywiązanie i mądrość. 

Sathya Sai Speaks, tom 33, rozdz. 4; dyskurs z 10.02.2000 r. 

Drodzy Bracia i Siostry, Om Sri Sai Ram. 

Międzynarodowa Organizacja Sathya Sai (MOSS) z radością informuje o światowym 

intonowaniu mantry Gajatri z Bhagawanem Sri Sathya Sai Babą. Jest to drugie Akhanda 

Gajatri w 2021 roku.  

Prosimy, przyłączcie się do nas, klikając na linku https://www.sathyasai.org/live. 

Program rozpocznie się w dniu 24 kwietnia 2021 roku o godz. 7.30 rano czasu PDT 

(godz. 15.30 czasu CET, środkowoeuropejskiego), a zakończy się w dniu 25 kwietnia 

2021 roku o godz. 8.00 rano czasu PDT (godz. 16.00 czasu CET, środkowoeuropejskiego). 

Wszystkie podane tutaj godziny dotyczą czasu pacyficznego (Los Angeles). Prosimy 

dokładnie sprawdzić czas lokalny, klikając tutaj .  

Link do strony internetowej https://www.sathyasai.org/live będzie aktywny w dniu 

24 kwietnia 2021 roku o godz. 6.30 rano. Intonowanie mantry Gajatri rozpocznie się 

o godz. 8.00 rano. 

Dla każdej strefy określono przedziały czasowe, które zostaną podane poniżej. 

Wielbiciele mogą przyłączyć się do śpiewania w każdej chwili. Zachęcamy wszystkich 

członków MOSS ze wszystkich stref do udziału w drugim Global Akhanda Gayatri, 

szczególnie w pierwszych dwóch godzinach i w ostatnich dwóch godzinach. 

Mantra Gajatri to uniwersalna modlitwa skierowana do immanentnego 

i transcendentnego Boga. Jest święta i uznawana za matkę Wed. Nie dotyczy żadnego 

wyznania i każdy może ją intonować, aby rozjaśnić intelekt. Bhagawan Śri Sathya Sai 

Baba podkreślał, że intonowanie mantry Gajatri jest dobre dla poszukiwaczy duchowych 

wszędzie, niezależnie od narodowości, rasy, religii, wyznania i płci. Mantra Gajatri 

ochroni nas wszędzie, gdzie będziemy. Mantra Gajatri zapobiega również chorobom i je 

leczy, oddala nieszczęścia i spełnia dobre pragnienia. Zapewnia pokój jednostce, rodzinie, 

społeczeństwu, narodowi, światu i całemu wszechświatowi. 

Modlę się do Bhagawana, aby obdarzył nas oddaniem i poświęceniem, abyśmy 

intonowali mantrę Gajatri z miłością i pełną koncentracją.  

Dżej Sai Ram.  

Z miłością w służbie Sai 

dr Narendranath Reddy (M.D.) 

Przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Sathya Sai 

(dk is) 
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