
ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE:

Zakwaterowanie w pokojach 1,2, 3 i 4-osobowych. Wyżywienie wegetariańskie.
Cena miejsca noclegowego w pokoju wraz z wyżywieniem oraz opłatą miejscową – 100 zł za dobę                  
Koszty organizacyjne: 30 zł – osoby powyżej 18 lat
Serwis kawowy - 10 zł
Pełen koszt pobytu: zakwaterowanie, posiłki i koszty organizacyjne: 340 zł
Przydział miejsc w pokojach według kolejności zgłoszeń.Można zakwaterować się wcześniej lub Przydział miejsc w pokojach według kolejności zgłoszeń.Można zakwaterować się wcześniej lub 
pozostać dłużej, po uzgodnieniu z ośrodkiem i za dodatkowa opłatą.

ZGŁOSZENIA I WPŁATY

Nie wysyłamy ankiety, ani nie przesyłamy potwierdzenia wpłaty. W opisie przelewu prosimy
umieścić imię i nazwisko, okres pobytu, z kim chcemy być w pokoju, nr telefonu. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich wielbicieli Sathya Sai Baby oraz osoby zainteresowane 
poznaniem nauk Bhagawana do udziału w XXV Ogólnopolskim Spotkaniu, które odbędzie 
się w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Zacisze” w Spale, ul. Piłsudskiego 20, Inowłódz.

Program naszego spotkania będzie przebiegał zgodnie z dwoma hasłami „Jesteśmy jednością” 
oraz „Chrońmy naszą Planetę”. Razem wybierzemy się na „Wędrówkę po mądrościach kultur” 
oraz w związku z rokiem ekologii zobaczymy, co możemy zrobić, żeby chronić Ziemię. 

Naszym gościem specjalnym będzieNaszym gościem specjalnym będzie
Manos Karakostas. Pełnił on funkcję 
Koordynatora Krajowego Grecji, Centralnego 
Koordynatora Regionu 62,obecnie jest 
Wicedyrektorem Instytutu ISSE na Europę 
Południową. Bardzo skromny, wesoły, 
przedsiębiorczy i co najważniejsze, bardzo 
oddany Swamiemu, z którego oddany Swamiemu, z którego 
błogosławieństwem, wybudował kompleks 
budynków niedaleko Aten. Ośrodek nazwano 
Sai Prema, a obecnie służy Organizacji Sathya 
Sai w Grecji. Manos zawodowo zajmuje się 
uprawą żywności ekologicznej.Podzieli się
z nami swoimi doświadczeniami oraz wiedzą.

To wspaniale, że będziemy razem tworzyć to spotkanie. Znajdzie się w nim czas na kreatywność To wspaniale, że będziemy razem tworzyć to spotkanie. Znajdzie się w nim czas na kreatywność 
oraz na dobrą zabawę. Wystąpi również chór Sarva Dharma. Mamy nadzieję, że te wspólnie 
spędzone chwile będą dla każdego z nas wielkim duchowym przeżyciem!

XXV OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE WIELBICIELI 
SATHYA SAI BABY

Spała, 29 kwietnia – 02 maja 2017



Dokonujemy wpłaty całej kwoty lub zaliczki (co najmniej 50% kosztów) w ostatecznym terminie 
do 20 kwietnia 2017, na rachunek:

74 1140 2004 0000 3002 7669 2986 
Grażyna Botwicz
Dodatkowe informacje dot. zgłoszeń i wpłat:
Grażyna Botwicz tel. 667 947 570, email: grazyna.botwicz@gmail.com

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub zmian w zakwaterowaniu należyW przypadku rezygnacji z uczestnictwa lub zmian w zakwaterowaniu należy
powiadomić organizatorów najpóźniej na tydzień przed terminem rozpoczęcia zjazdu. 
Po tym terminie nie ma możliwości zwrotu wpłaty!

DOJAZD

Do Spały można dojechać na dwa sposoby:

1. Własnym samochodem:
Najłatwiej dotrzeć od drogi S8, z której skręcamy na najbliższym od Warszawy węźle 
"Tomaszów Mazowiecki - Północ". Jeszcze przed wjechaniem do Tomaszowa Mazowieckiego "Tomaszów Mazowiecki - Północ". Jeszcze przed wjechaniem do Tomaszowa Mazowieckiego 
przed przejazdem kolejowym skręcamy w lewo w drogę krajową nr 48 i po 9 km dojeżdżamy 
do Spały. Wygodny jest też dojazd do Spały od strony Radomia drogą przez Przysuchę i Inowłódz. 
Ośrodek dysponuje parkingiem dla samochodów.  

2. PKS:
Przez Spałę kursują autobusy, które z Tomaszowa Mazowieckiego kierują się do Inowłodza
i dalej w kierunku Radomia i Rawy Mazowieckiej. Rozkład jazdy Tomaszowskiego PKS można 
znaleźć na www.rozklady.com.pl oraz w informacji tomaszowskiego PKS pod nr tel. 447242348znaleźć na www.rozklady.com.pl oraz w informacji tomaszowskiego PKS pod nr tel. 447242348
Uwaga - rozkład przed sezonem letnim może ulec zmianie.

Dodatkowe informacje dot. dojazdu oraz samego zjazdu:
Stanisław 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 namOgólnopolskie 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:
1. Staraj skupić się na wewnętrznym doświadczaniu obecności Boga w swoim sercu, którą najłatwiej1. 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.
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 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, 
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.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,
Komitet organizacyjny


