Do wszystkich Wielbicieli Atmy w Polsce.
(Członków Stowarzyszenia Atma, Organizatorów Grup
Medytacyjnych i pozostałych organizatorów i wolontariuszy).

Medytacja jest językiem duszy i istotą życia.
Tysiące wielbicieli Jego Świątobliwości Sadguru codziennie
przybywa do Niego, aby doświadczyć własnej jaźni.
W tym samym celu w styczniu 2018 w aśramie w Kokamthan odbył się Obóz Medytacyjny,
podczas którego uczniowie-wielbiciele z Polski zaprosili Jego Świątobliwość Sadguru do Polski.
Jako że prośba płynęła z serc pełnych oddania, miłości i pokory, Sadguru Atma Malik Mauli
zgodził się odwiedzić Polskę w sierpniu 2018 roku.
Pierwotnie życzeniem Sadguru było aby Obóz odbył się w Warszawie, w jak największym
gronie. Jednak w związku z niedogodnościami, które wiązałyby się z tą lokalizacją, Sadguru jako
miejsce spotkania zasugerował ośrodek Ekwos - miejsce zeszłorocznego Obozu Medytacyjnego.
26 lipca zeszłego roku, podczas ostatniej wizyty Babajiego w Polsce (w domu Państwa Domino
w Łomiankach) została stworzona lista osób zaproszonych do współpracy przy organizacji
programu w 2018 roku.
Ponadto w styczniu 2018 podczas pobytu w aśramie w Kokamthan wiele osób wyraziło chęć
powołania do życia nowych grup medytacyjnych w celu rozpoczęcia praktyki w swoich miastach.
Jego Świątobliwość Sadguru z radością pobłogosławił przyszłe działania w tym zakresie.
Wyraził przy tym życzenie, aby również te osoby włączyły się do współpracy ze Stowarzyszeniem
Atma przy organizacji Obozu w Polsce.
Jedność w działaniu i połączenie twórczych energii może przynieść cudowne i doniosłe efekty.
Ważne jest, aby rozpocząć pracę jak najszybciej w ramach ogólnych spotkań wszystkich
wspomnianych osób (lista osób w załączniku).
Wszyscy uczniowie i sympatycy zaproszeni są na sierpniowy Obóz Medytacyjny aby zdobywać
doświadczenie w obcowaniu z Duszą. Sugeruje się także zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu
maksymalnej liczby uczestników, aby mogli oni doświadczać błogosławieństw płynących
z obecności Babajiego w Polsce.
Dlatego wszyscy proszeni są o współprace i wzajemną pomoc.
Z błogosławieństwami Jego Świątobliwości Sadguru Atma Malik Mauli
Parmanand Maharaj,
Prezes Dhyan Yog Mission, Kokamthan i Maharastra Yoga Assosiation.
Data przylotu do Polski: 2 sierpnia 2018.
Data wylotu z Polski: 7 sierpnia 2018

