Spotkanie z SADGURU ATMA MALIK MAULI w Olsztynie

"Medytacja jest językiem duszy i energią życia”.
W imieniu Stowarzyszenia Atma oraz Olsztyńskiej Grupy Medytacyjnej z radością zapraszamy na
wyjątkowe spotkanie z Mistrzem duchowym z Indii Sadguru Atma Malik Mauli.
W programie spotkania:
- uroczyste powitanie i przedstawienie naszych gości z Indii
- medytacja w ciszy w obecności Sadguru
- wykład Sant Parmananda Maharaja (Prezesa Dhyan Yog Mission, Kokamthan i Maharastra Yoga
Assosiation) na temat Duszy i Medytacji
- darszan
Zapraszamy osoby z Olsztyna oraz z całej Polski, które interesują się medytacją, filozofią i kulturą
Indii, poszukiwaniem dróg prowadzących do samorealizacji, do uczestnictwa w tym wyjątkowym i
uroczystym wydarzeniu.
Więcej o Sadguru: www.atmapolska.pl/omgurudev.html
Miejsce: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych (były WDK), ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn
Mapka: https://goo.gl/maps/sCeshy83rJ72
Polecamy dojazd na miejsce spotkania transportem publicznym, ze względu na niewielki parking przy
budynku. Wolnych miejsc parkingowych można także szukać na ul. Wojska Polskiego.
Dojazd autobusami: 110, 117 (z centrum), 107 (z dworca).
Termin: 5.08.2018 (niedziela), godz. 16.00-18.00
Zapisy obowiązkowe:
Zapisy odbywają się tylko mailowo na adres: atmaolsztyn@gmail.com
W mailu prosimy podać obligatoryjnie następujące dane* dla każdej zapisywanej osoby:
Imię i nazwisko:
e-mail:
telefon:
Czy potrzebujesz krzesła do siedzenia podczas medytacji: tak/nie
Ewentualne pytania prosimy kierować telefonicznie: 601 382 112 (Marek Ruczko)
Ilość miejsc ograniczona. Pierwsza tura zapisów do dnia 8.07.2018 roku.
Wstęp wolny.
Organizator: Stowarzyszenie Atma (KRS 0000354065) oraz Olsztyńska Grupa Medytacyjna.
Warunki uczestnictwa:
1. Na spotkanie obowiązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona. W pierwszej kolejności na spotkanie
będą wpuszczane osoby, które dokonały rezerwacji.
2. W przypadku rezygnacji ze spotkania prosimy o niezwłoczne przesłanie takiej informacji na adres
mailowy: atmaolsztyn@gmail.com. Z miejsc tych mogą skorzystać inne osoby.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania spotkania lub zmian w jego programie.
*Zebrane podczas zapisów dane są nam potrzebne do poinformowania uczestników za pomocą maila
o zaistniałych zmianach.
4. Spotkanie jest bezpłatne. Podczas spotkania będzie możliwość przekazania dobrowolnej darowizny
przeznaczonej w całości na edukacyjną i społeczną działalność aszramu w Kokamthan w stanie
Maharashtra w Indiach.
5. W spotkaniu mogą uczestniczyć tylko osoby nie będące pod wpływem alkoholu ani innych środków
odurzających.
6. Prosimy o zabranie swoich poduszek do siedzenia w medytacji na podłodze lub informację przy
zapisach o potrzebie zapewnienia krzesła.
7. Mile widziane białe stroje. Na salę wchodzimy bez butów.
8. Można przynieść ze sobą kwiaty lub owoce w darze dla Sadguru.
9. Podczas spotkania prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych, nie robienie zdjęć, filmów ani
nagrań.
10. Przekazane podczas zapisów dane osobowe uczestnika spotkania są przetwarzane przez
Stowarzyszenia Atma w celu jego organizacji. Podanie tych danych przez uczestnika jest dobrowolne,
lecz niezbędne do udziału w spotkaniu. Uczestnik ma prawo poprawiania swoich danych osobowych,
wglądu do nich w zakresie przewidzianym prawem oraz do wystosowania prośby o ich usunięcie po
zakończeniu spotkania.
Polecamy także udział w głównym obozie medytacyjnym z Sadguru, który odbędzie w dniach 25.05.2018 roku koło Rawy Mazowieckiej. Szczegóły pod linkiem:
http://www.atmapolska.pl/meditcamp2018.html
Atma Malik!

