XIX OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
WIELBICIELI BHAGAWANA ŚRI SATHYA SAI BABY
Darłówko Wschodnie 30 kwietnia - 3 maja 2011 r.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich wielbicieli Sai wraz z rodzinami do udziału w corocznym
Ogólnopolskim Spotkaniu Wielbicieli Bhagawana Śri Sathya Sai Baby,
które odbędzie się w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Piramida I” w Darłówku, ul Jagiellońska 3

W tym roku tematem przewodnim naszego zjazdu będzie hasło: „Razem możemy więcej”. Obecnie
pracujemy w zespołach nad ciekawym programem, w którym z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!
Tegorocznym gościem będzie Nankoe Dhroeh, hindus z pochodzenia, dający koncerty w różnych
krajach, na stałe mieszkający w Holandii. Opowie nam o swoich duchowych doświadczeniach, o tym jak
rozwija się praca w Organizacji Sai w Holandii i na pewno zachwyci nas swoim występem. Oprócz tego
będziemy pracować nad programem muzycznym, który chcielibyśmy przedstawić przed Swamim
w sierpniu br. podczas naszej polskiej pielgrzymki do Prashanti Nilayam. Spotkanie rozpoczniemy w sobotę
30 kwietnia o godz.15:00, zakończymy we wtorek 3 maja o godz.15:00.
LOKALIZACJA:
Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny PIRAMIDA to zespół dwóch Ośrodków: PIRAMIDA I i PIRAMIDA
II, składający się z budynków usytuowanych na rozległym zielonym terenie w zacisznej dzielnicy
Darłówka, w odległości ok. 200 m od morza, co zapewnia gościom spokój, ciszę i bliski kontakt z przyrodą.
OŚRODEK WCZASOWO-REHABILITACYJNY "PIRAMIDA"
Kontakt : ul. Jagiellońska 3, 76-153 Darłówko, tel/fax: 94 3142524, tel: 32 2649352,
e-mail: biuro@all-tourist.pl strona internetowa http://www.all-tourist.pl/
ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym i ogrzewaniem.
Wyżywienie wegetariańskie.
Cena miejsca noclegowego w pokoju wraz z wyżywieniem :
- I wariant: całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, kolacja ) + nocleg – 70 zł
- II wariant: częściowe wyżywienie (śniadanie, obiad) + nocleg – 60 zł
Koszty organizacyjne: 30 zł – osoby powyżej 16 lat, 15 zł - dzieci i młodzież do lat 16.
Pełen koszt pobytu: zakwaterowanie w pokoju, posiłki i koszty organizacyjne:
- I wariant - 260 zł
- II wariant - 230 zł.
Przydział miejsc w pokojach według kolejności zgłoszeń.
Można zakwaterować się wcześniej i pozostać dłużej, po uzgodnieniu i za dodatkowa opłatą.
ZGŁOSZENIA I WPŁATY
Poniżej zamieszczamy ankietę, którą prosimy wypełnić i przesłać wraz z kserokopią potwierdzenia
wpłaty całej kwoty lub zaliczki (co najmniej 50% kosztów) w ostatecznym terminie do 30 marca 2011r.
na niżej podany adres lub na adres mailowy - saigdansk028@gmail.com
Wpłat należy dokonywać na rachunek:
Posiadaczem rachunku jest:

36 1020 1778 0000 2502 0026 0026
Grażyna Botwicz, ul. Anny Jagiellonki 36/1, 80-034 Gdańsk

Uwaga: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub zmian w zakwaterowaniu należy powiadomić
organizatorów najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia zjazdu.
DODATKOWE INFORMACJE : Grażyna Botwicz

e-mail : saigdansk028@gmail.com

tel. (58) 712-77-54 i 667-947-570

w godz. 17-20

ANKIETA do wypełnienia
Imię i Nazwisko

Wiek

Nocleg + wyżywienie + koszty org.
[ ] I wariant pełne wyżywienie + nocleg
[ 3 x Ś, 4 x O, 3 x K ] - 260 zł

Tel.

30 IV – 1 V

Rezerwacja noclegów
1V–2V

2V–3V

[ ]

[ ]

[ ]

[ ] II wariant częściowe wyżywienie + nocleg
[3 x Ś, 4 x O ]
230 zł

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOJAZD: Dla zmotoryzowanych
Darłówko jest nadmorską dzielnicą miasta Darłowa. Darłowo leży w
woj. zachodniopomorskim, prawie w równej odległości od Koszalina i
Słupska. Dojazd samochodem jest najlepszy zjazdem z trasy Słupsk Koszalin w miejscowości Karwice jak pokazuje załączona mapka. Po
dojechaniu do Darłowa należy kierować się wg drogowskazów na
Darłówko Wschodnie i tam (ok. 2 km za Darłowem) są tablice
kierujące do PIRAMIDY I i PIRAMIDY II.
PARKING BEZPŁATNY na terenie ośrodka
DOJAZD: Dla niezmotoryzowanych
Dojazd innymi środkami lokomocji:
1. PKP do stacji Sławno i dalej szynobusem PKP do Darłowa, dalej po
przesiadce PKS do Darłówka Wschodniego (lub taxi ok.2 km)
2. PKS z Koszalina do Darłowa i dalej po przesiadce PKS do
Darłówka Wschodniego (lub taxi ok.2 km)
3. PKS ze Sławna do Darłowa i dalej po przesiadce PKS do Darłówka
Wschodniego (lub taxi ok.2 km)
Z dworca PKP Sławno do Darłówka kursują również busy.
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dowozu ze Sławna
transportem ośrodka.
Uwagi ogólne:
Ogólnopolskie spotkanie wielbicieli Sathya Sai ma charakter duchowy. Od nas zależy, czy uda nam się stworzyć i utrzymać w trakcie jego trwania
atmosferę braterstwa i miłości. Ma ono być pomocą dla nas wszystkich, w indywidualnej pracy duchowej inspirowanej postacią, życiem i naukami
Bhagawana Śri Sathya Sai Baby. Nie jest spotkaniem towarzyskim i nie jest okazją do reklamowania prywatnej działalności uczestników związanej z
uzdrawianiem, medycyną holistyczną, czy z innymi ścieżkami duchowymi i działaniami, wykraczającymi poza działalność Organizacji Sathya Sai.
ZASADY postępowania:
 Staraj skupić się na wewnętrznym doświadczaniu obecności Boga w swoim sercu, którą najłatwiej odczuwać w ciszy. Staraj się wyciszyć umysł i
mów jak najmniej. Jeżeli rozmawiasz, mów łagodnie i cicho.
 Skorzystaj z okazji, jaką jest to spotkanie, by wzbudzić w sobie jak największą miłość do Boga i świata. Uczestnicz w modlitwach, medytacji
śpiewach oraz tych panelach, które cię interesują.
 Pamiętaj, że atmosfera spokoju i miłości nie rodzi się sama z siebie – tworzymy ją wszyscy. Jesteś ucieleśnieniem miłości. Poczuj to, a świat wokół
ciebie zajaśnieje.
 Powstrzymaj się od palenia tytoniu, jeśli musisz zapalić, zrób to na uboczu, aby twój nawyk nie przeszkadzał innym. Spożywanie alkoholu jest
absolutnie niedopuszczalne.
 Wyżywienie oferowane podczas zjazdu jest wegetariańskie. Jeżeli żywisz się we własnym zakresie, uszanuj zasadę niekrzywdzenia, a jeśli jesz
mięso - powstrzymaj się od tego na czas trwania zjazdu.
 Koncentruj się na wnętrzu, a nie na tym, co zewnętrzne. Odnośnie ubioru, unikaj eksponowania swojego ciała.
 Stosuj się do wskazówek organizatorów i pamiętaj, żeby robić wszystko, aby nasze wspólne przebywanie było miłe, wygodne i uporządkowane.
 Bądź wyrozumiały. Mamy nadzieję, że te wspólnie spędzone dni będą dla każdego z nas wielkim duchowym przeżyciem.

