
Serdecznie zapraszamy wszystkich wielbicieli Sathya Sai Baby oraz osoby zainteresowane 
poznaniem nauk Bhagawana do udziału w XXVI Ogólnopolskim Spotkaniu, które 
odbędzie się w hotelu JAN SANDER, przy ul. Wycieczkowej 2/10, 95-070 Rąbień AB. 
Hotel położony jest na granicy Łodzi, od strony zachodniej, czyli od strony Aleksandrowa. 

Mottem spotkania będzie hasło „Zaufaj swemu sercu”.

GOŚCIE SPOTKANIA

Jednym z naszych honorowych gości będzie Soobramoney Naidoo, zwany wujkiem 
Soobri, z Republiki Południowej Afryki. To oddany wielbiciel Swamiego od ponad 
30 lat. Jest porywającym mówcą, zna wiele inspirujących historii związanych 
z Sathya Sai Babą oraz ma ogromną wiedzę do przekazania. W SSIO pełnił funkcję 
koordynatora gałęzi służebnej w RPA, prowadził zajęcia WWL dla dzieci. Teraz jest 
międzynarodowym koordynatorem ds. dekoracji w czasie Świąt Bożego Narodzenia 
w Prashanthi Nilayam. W czasie ostatnich świąt wygłosił piękny wykład poświęcony 
temu, jak zamanifestować Boga w sobie, co znakomicie koreluje z hasłem naszego 
spotkania – „Zaufaj swemu sercu”.

Drugim niezwykłym gościem będzie Dana Gillespie – popularna brytyjska wokalistka 
bluesowa, wieloletnia wielbicielka Swamiego i Jego ulubiona piosenkarka. Dana 
wielokrotnie uświetniała swoimi koncertami urodziny Sri Sathya Sai Baby w Prashanti 
Nilayam. Znana jest również wielbicielom w naszym kraju, gdyż będzie to już jej trzeci 
udział w spotkaniu ogólnopolskim.

„Trust In Your Heart” (Zaufaj swemu sercu), to tytuł jej ostatniego albumu. Tak samo 
brzmi motto współorganizowanej przez nią europejskiej pielgrzymki do Prashanti 
Nilayam, która odbędzie się w dniach 28.07 – 2.08.2018 r. Program pielgrzymki 
obejmuje m.in. koncert Dany i chóru europejskiego, a my będziemy mieli okazję ją 
podziwiać na koncercie w czasie naszego zjazdu (3 maja, w godz. 16:00–18:30). 

PROGRAM SPOTKANIA

Podczas zjazdu będziemy zajmować się także tematem ochrony naszej planety, ze szczególnym naciskiem 
położonym na właściwe wykorzystywanie energii, w nawiązaniu do zaplanowanej na lipiec br. Zielonej 
Konferencji (Go Green Conference 2018), w Prashanti Nilayam. Celem będzie zrozumienie nierozłącznego 
związku między Bogiem, Naturą i Człowiekiem. Znajdziemy, jak zwykle, czas na śpiewy, spektakle, medytacje 
oraz na coś dla ciała – bloki ćwiczeń. Jak zawsze, mamy nadzieję, że ten wspólnie spędzony czas będzie dla nas 
wielkim duchowym przeżyciem! Wkrótce otrzymacie szczegółowy program zjazdu.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4-osobowych. Na spotkaniu obowiązuje wyżywienie wegetariańskie. 
Cena miejsca noclegowego w pokoju wraz z wyżywieniem – 110 zł za dobę. 
Koszty organizacyjne: 50 zł – osoby powyżej 18 lat.  
Serwis kawowy - 10 zł (za 1 dzień, w ciągu zjazdu 2 serwisy kawowe). 
Pierwszy posiłek w dniu 30.04 to kolacja, ostatni w dniu 3.05 – obiad.  
Pełen koszt pobytu: zakwaterowanie, posiłki i koszty organizacyjne: 400 zł.  
Przydział miejsc w pokojach według kolejności zgłoszeń. Można zakwaterować się wcześniej lub pozostać 
dłużej, po uzgodnieniu z ośrodkiem i za dodatkową opłatą. 

Zjazd kończymy po koncercie Dany Gillespie i chóru Sarva Dharma.

Zaufaj swemu sercu

XXVI Ogólnopolskie Spotkanie
Wielbicieli Sathya Sai Baby

Łódź, 30 kwietnia – 3 maja 2018



ZGŁOSZENIA I WPŁATY

Za zgłoszenie uczestnictwa traktowany jest prawidłowo wypełniony przelew, zawierający w polu „Tytułem” 
imię i nazwisko uczestnika (imiona i nazwiska jeśli jest to przelew zbiorczy) oraz okres pobytu. Prosimy również 
w formularzu przelewu podać swój numer telefonu oraz informację, z kim chcecie być w pokoju.  
Nie wysyłamy ankiety, ani nie przesyłamy potwierdzenia wpłaty.

Dokonujemy wpłaty całej kwoty lub zaliczki (co najmniej 50% kosztów) w ostatecznym terminie do 
20 kwietnia 2018, na rachunek: 
ZOFIA STARZYŃSKA, 46 1140 2004 0000 3602 7743 6507 mBank S.A.

Po 20 kwietnia rejestracja i płatność dostępna będzie tylko przez recepcję hotelu.

Dodatkowe informacje dot. zgłoszeń i wpłat: 
Zofia Starzyńska, tel. 502 093 444, email: starzynskazofia@gmail.com

Osoby przyjeżdżające wcześniej oraz chcące pozostać dłużej, niż 30.04 – 3.05, proszone są o uregulowanie 
opłat za dodatkowy pobyt i posiłki bezpośrednio z hotelem. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub zmian 
w zakwaterowaniu należy powiadomić organizatorów najpóźniej na tydzień przed terminem rozpoczęcia zjazdu. 
Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu wpłaty!

DOJAZD

1. Własnym samochodem:

Najłatwiej wyznaczyć trasę dojazdu korzystając Google Maps lub skorzystać z własnej nawigacji.

2. PKS, PKP:

Do Łodzi można dojechać korzystając z rozkładu jazdy: www.mpk.lodz.pl/rozklady lub www.epodroznik.pl

Od Dworca Łódź Kaliska dojazd bezpośrednim autobusem 97A do przystanku Rąbień Centrum 3415,  
z którego trzeba dojść 600m pieszo do Hotelu lub dojazd do następnego przystanku Zielony Romanów 2058, 
z którego odległość do hotelu wynosi również 600m.

Dodatkowe informacje dot. dojazdu oraz samego zjazdu: 
Stanisław Woźniakowski — tel. 605 314 950 (Play) lub 506 055 995 (Orange) 
stanislaw.wozniakowski@ades.com.pl lub stanislaw.wozniakowski@gmail.com

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

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. Powstrzymaj się od palenia tytoniu, jeśli musisz zapalić, zrób to na uboczu, aby twój nawyk nie przeszkadzał 
innym. Spożywanie alkoholu jest absolutnie niedopuszczalne.

5. 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.

6. Koncentruj się na wnętrzu, a nie na tym, co zewnętrzne. Odnośnie ubioru, unikaj eksponowania swojego ciała.

7. 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!

W służbie Sai, 
Komitet organizacyjny
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