XX OGÓLNOPOLSKI ZJAZD WIELBICIELI
BHAGAWANA ŚRI SATHYA SAI BABY
ORAZ II SPOTKANIE REGIONU 73
KRAJÓW BAŁTYCKICH
POLSKA – WIEŻYCA 03-06 MAJA 2012 R.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
wszystkich wielbicieli Sai wraz z rodzinami do udziału w corocznym Ogólnopolskim Spotkaniu
Wielbicieli Bhagawana Śri Sathya Sai Baby oraz Regionalnym Spotkaniu Krajów Bałtyckich, które odbędzie się
w Centrum Wypoczynkowym WIEŻYCA Kolano 79, 83-315 Szymbark.
Zapraszamy na niezwykłą duchową przygodę, której hasłem przewodnim będzie „szczęście”. Jedna z najważniejszych
sentencji duchowych Indii to „Samasta loka sukhino bhawantu” – „Niech wszystkie istoty we wszystkich światach
będą szczęśliwe” – to temat naszego zjazdu. Inne tłumaczenie – „Niech świat wokół nas w szczęściu boskości trwa”.
Chcemy przez kilka dni stworzyć we Wieżycy taki mały, szczęśliwy świat w aurze boskiej miłości naszego Baby. Pomogą
nam w tym wspaniali goście. Trwają rozmowy z Leonardo Gutterem z Argentyny, członkiem Rady Prasathi (Council).
Pod jego opieką działa Organizacja Sai w krajach Ameryki południowej i Wielkiej Brytanii. Jest wielbicielem Sathya Sai
od przeszło 30 lat. Jest również założycielem i współwłaścicielem Telewizji Prywatnej w Buenos Aires. To wspaniały
mówca i duchowy inspirator. Jego droga u boku Sai jest fascynująca i pełna głębokich duchowych doświadczeń.
Potwierdził swój przyjazd Droeh Nankoe, sławny muzyk i wokalista, popularyzujący indyjską duchową muzykę na
całym świecie. Będzie to zjazd międzynarodowy, w którym wezmą udział wielbiciele Sai z krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy
i Estonii. Wspólnie popracujemy nad stworzeniem szczęścia, tak aby tym uczuciem wypełnić później tych, z którymi
spotykamy się w naszych domach, pracy, otoczeniu. Będzie dużo śpiewów, spektakli, prezentacji, medytacji, miłości,
radości i spotkań z naszymi wspaniałymi gośćmi.
Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie !

LOKALIZACJA
Centrum Wypoczynkowym WIEŻYCA Kolano 79, położone jest nad Jeziorem Ostrzyckim, jednym z piękniejszych
jezior Pojezierza Kaszubskiego, niedaleko miejscowości Szymbark i Ostrzyce, położone 2 km od głównej trasy,
w malowniczej dolince.

DOJAZD
Aby dojechać do naszego ośrodka możecie skorzystać z własnego
samochodu lub wybrać kolej.
Przystanek PKP Wieżyca znajduje się na trasie Gdynia – Kościerzyna,
z przystanku do ośrodka jest 800 m.
Aby dojechać samochodem należy kierować się:
• jadąc od Trójmiasta – kierujemy się na Żukowo, stamtąd
jedziemy w kierunku Kościerzyny, a za Egiertowem skręcamy
w prawo i kierujemy się do Ostrzyc.
• jadąc z innych kierunków – kierujemy się na Kościerzynę,
stamtąd jedziemy w kierunku Żukowa i skręcamy w lewo
w kierunku Ostrzyc.
Ośrodek dysponuje parkingiem dla samochodów.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 i 4 osobowych oraz domkach typu: „Norweg”, „YMCA”, „Bosmanat”, „Szałas” – z węzłem
sanitarnym i ogrzewaniem. Wyżywienie wegetariańskie.
Cena miejsca noclegowego w pokoju wraz z wyżywieniem :
• I wariant całodzienne wyżywienie ( śniadanie, obiad, kolacja ) + nocleg pawilon A (prysznice na korytarzu) – 65 zł
• II wariant całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) + nocleg pawilon B, C i domki – 75 zł
Koszty organizacyjne: 40 zł – osoby powyżej 16 lat, 15 zł – dzieci i młodzież do lat 16.

Pełen koszt pobytu: zakwaterowanie, posiłki i koszty organizacyjne:
• I wariant – 235 zł
• II wariant – 265 zł.
Można zamówić dodatkowo obiad pierwszego dnia pobytu – 20 zł.
Przydział miejsc w pokojach i domkach 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 2012r. na niżej podany adres lub na adres
mailowy – saigdansk028@gmail.com
Wpłat należy dokonywać na rachunek: 36 1020 1778 0000 2502 0026 0026
Posiadaczem rachunku jest: 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 tel. 58 712 77 54 i 667 947 570 w godz. 17-20 e-mail: saigdansk028@gmail.com

ANKIETA DO WYPEŁNIENIA
Imię i Nazwisko

Wiek

[ ] I wariant nocleg (pawilon A) + wyżywienie
[ 3 x Ś, 4 x O, 3 x K ] – 235 zł + 20 zł

Tel.
Rezerwacja noclegów
3-4 V

Nocleg + wyżywienie + koszty org.+ 1 obiad

4-5 V

5-6 V

[ ] II wariant nocleg (pozostałe) + wyżywienie
[ 3 x Ś, 4 x O, 3 x K ] – 265 zł + 20 zł

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.

