
Zaproszenie na SAI warsztaty  

„Adwajta, czyli jedność” oraz Akhanda Bhadżan 

13-15.11.2015 

Ośrodek „Sabatówka” w Wielkiej Wsi 1 k. Wąchocka 

http://sabatowka.pl/ (przy drodze Nr42 Skarżysko Kamienna–

Starachowice) 

Plan spotkania 

Piątek - 13.11.2015  

Spotykamy się o 18:00. Zorganizujemy sesję zapoznawczą, poopowiadamy o swoich przygodach ze 

Swamim, pośpiewamy bhadżany i zjemy kolację. Dzień zakończymy medytacją światła.  

Uwaga: Kolacja będzie ok. 21:00, więc prosimy wziąć ze sobą kanapki, owoce itp.  

Sobota – 14.11.2015 

Sobotę planujemy warsztatowo. Wypełnimy ją kółkami studyjnymi, warsztatami i medytacją 

światła. 

W sobotę wieczorem zorganizujemy sesję bhadżanową. W tym dniu przypada Akandha Bhadżan, 

nieustanny śpiew pieśni duchowych dla pokoju na świecie. To, czy uda się nam pośpiewać całą noc, 

zależy od tego, ile będzie osób intonujących. 

Jeżeli ktoś chce przyjechać tylko na Akhanda Bhadżan (bez noclegu), zapraszamy. Im będzie nas 

więcej, tym większa szansa, że utrzymamy energię bhadżanów  całą noc. Tych, którzy przyjadą tylko 

na sobotę wieczorem, prosimy o wzięcie ze sobą jedzenia i śpiworów – będzie można spać na sali.  

Niedziela – 15.11.2015 

Będziemy zajęci do 13:00. O 13:30 planujemy obiad i zakończenie warsztatów. Szczegółowy plan na 

niedzielę będzie zależał od tego, jak będą wyglądały sobotnie bhadżany, więc wszystko ustalimy 

wspólnie w sobotę wieczorem. 

 

 

Sprawy organizacyjne 

Koszt warsztatów wyniesie 250 zł z wyżywieniem.   

Zgłoszenia:  

W Sabatówce jest 21 miejsc noclegowych (2 pok.  4-os.,  2 pok. 3-os.,  4 pok. 2-os.). 

 Będzie obowiązywała kolejność zgłoszeń. Podział pokoi będzie realizowany zgodnie z 

Waszymi sugestiami , ale i możliwościami.  

W celu rezerwacji prosimy o telefoniczne potwierdzenie dostępności miejsc , 

następnie wpłatę w kwocie 100 zł na konto Stasia Woźniakowskiego.  

Nr  konta:    

47 2490 0005 0000 4000 3481 4241  

W razie pytań prosimy o kontakt.  

Tomasz Kalko,  tel. +48 600 302 266, kalko@poczta.onet.pl  

Stanisław Woźniakowski, tel. +48 605 314 950, lodz@sathyasai.nazwa.pl  

 

  

http://sabatowka.pl/
mailto:kalko@poczta.onet.pl


Dojazd do „Sabatówki” 

Sabatówka jest w Wielkiej Wsi przy drodze Nr 42 ze Skarżyska do Starachowic 

 


