
XXIV  OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE
WIELBICIELI BHAGAWANA ŚRI SATHYA SAI BABY
Pogorzelica, 30 kwietnia – 03 maja 2016

Serdecznie zapraszamy wszystkich wielbicieli Sathya Sai Baby oraz osoby zainteresowane 
poznaniem nauk Bhagawana do udziału w XXIV Ogólnopolskim Spotkaniu, które odbędzie się 
w Ośrodku Wczasowo-Sanatoryjnym STOCZNIOWIEC w Pogorzelicy, przy ulicy 
Leonida Teligi 1.                     

Ośrodek będzie świeżo po remoncie i znajduje się 100 m od jednej z najczystszych plaż 
nad polskim morzem, do tego otoczony jest pięknym lasem sosnowym. Kąpać się co 
prawda nie będziemy, ale spacer z pewnością przyda się wszystkim i będzie dużym prawda nie będziemy, ale spacer z pewnością przyda się wszystkim i będzie dużym 
zastrzykiem energii, przydatnej do pracy podczas spotkania :)  

Sai Baba mówił: „Wzywam was, abyście promieniowali boskością, która jest wewnątrz was. 
By jej niewidoczna moc otaczała każdego, kto pojawi się  na waszej drodze. Działajcie 
tak, by czystość waszych serc emanowała na każdego człowieka i każde żywe stworzenie. 
Ty jesteś mną a ja tobą, nie ma między nami różnic.” 
                                             
Kochani, a teraz pomyślcie co by się stało, gdybyśmy mieli na tyle wiary, wytrwałości i Kochani, a teraz pomyślcie co by się stało, gdybyśmy mieli na tyle wiary, wytrwałości i 
sił, żeby żyć w 100 % wartościami, których uczył nas nasz ukochamy Swami!  Jak 
zmieniłoby to nasze życie, jak mogłoby to pomóc innym ludziom? Co by się zdarzyło, 
gdybyśmy podjęli to wyzwanie i nic nie byłoby w stanie nas zatrzymać?           
                                                                                                                                        
Przywołajmy te wszystkie dążenia, niezależnie od tego, ile mamy lat, gdzie jesteśmy i co 
robimy. Poświęćmy czas podczas zjazdu i popracujmy nad tematem  „Jeśli nie my, to kto?
Jeśli nie teraz, to kiedy?”Jeśli nie teraz, to kiedy?”

Ponadto, naszymi gośćmi będą: ARAVIND BALASUBRAMANYA, były student Swamiego. 
Autor takich książek jak : „Życie z Bogiem”
„Wyznania Studenta Sai”. Pracuje jako dziennikarz 
w Radio Sai. Jest bardzo dobrym mówcą. Sai Baba 
często prosił go, żeby przemawiał do wielbicieli. 
Prowadzi wykładyna temat duchowości, religii, 
edukacji i wartości ludzkich. Na zjeździe będziemy edukacji i wartości ludzkich. Na zjeździe będziemy 
mieli możliwość słuchania jego wykładów.
-no i właśnie… jeszcze nie możemy podać 
szczegółów, kto będzie naszym drugim gościem.
Jak tylko dostaniemy potwierdzenie, 
napiszemy więcej na ten temat.

Nasze spotkanie będzie na pewno ważnym doświadczeniem dla nas wszystkich i mamy 
nadzieję, że pojawią się ciekawe inspiracje. Wkrótce otrzymacie szczegółowy program nadzieję, że pojawią się ciekawe inspiracje. Wkrótce otrzymacie szczegółowy program 
spotkania.

ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:

Zakwaterowanie w pokojach 1,2, 3 i 4-osobowych. Wyżywienie wegetariańskie.
Cena miejsca noclegowego w pokoju wraz z wyżywieniem – 95 zł za dobę
Serwis kawowy – 9 zł
Koszty organizacyjne: 30 zł – osoby powyżej 18 lat
Opłata miejscowa (podatek do Gminy) – 2 zł za dobęOpłata miejscowa (podatek do Gminy) – 2 zł za dobę
Pełen koszt pobytu: zakwaterowanie, posiłki i koszty organizacyjne: 330 zł
Przydział miejsc w pokojach według kolejności zgłoszeń. Można zakwaterować się wcześniej
lub pozostać dłużej oraz zjeść obiad 30 kwietnia, po uzgodnieniu z Zosią i za dodatkowa opłatą.



ZGŁOSZENIA I WPŁATY

Nie przesyłamy potwierdzenia wpłaty. W tytule przelewu prosimy umieścić: imię i nazwisko, 
okres pobytu, z kim chcecie być w pokoju, nr telefonu. 
Dokonujemy wpłaty całej kwoty lub zaliczki (co najmniej 50% kosztów) w ostatecznym terminie 
do 15 kwietnia 2016 r., na rachunek:

53 1140 2004 0000 3102 7490 9970
Zofia Starzyńska, ul. Pandy 11 m 9, 02-202 WarszawaZofia Starzyńska, ul. Pandy 11 m 9, 02-202 Warszawa

Dodatkowe informacje dot. zgłoszeń i wpłat:
Zofia Starzyńska tel. 502 093 444, email starzynskazofia@gmail.com
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub zmian w zakwaterowaniu należy powiadomić 
organizatorów najpóźniej na  tydzień przed rozpoczęciem zjazdu. Uwaga: po tym terminie 
nie ma możliwości zwrotu pieniędzy!

Dojazd

Do Pogorzelicy można dojechać na dwa sposoby:Do Pogorzelicy można dojechać na dwa sposoby:
1. Własnym samochodem:
Najłatwiej wyznaczyć trasę dojazdu korzystając ze stronki https://www.google.pl/maps  
2. PKS, PKP
Do Pogorzelicy można dojechać ze Szczecina, Kołobrzegu korzystając z rozkładu jazdy  
http://www.epodroznik.pl

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

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 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.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, 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,W służbie Sai,
Komitet organizacyjny


