Anúncio sobre a Visita de Ensinamento de Siddha Yoga
à Polônia com Swami Umeshananda
28 de setembro de 2017
Queridos buscadores,
Com muita alegria compartilho com vocês a respeito da visita de ensinamento de
Siddha Yoga à Polônia que será realizada em outubro de 2017!
Este evento histórico é uma iniciativa de Gurumayi. A visita de Swami ji será uma
expressão maravilhosa da conexão e amor de Gurumayi pelos Siddha Yogues no
leste da Europa.
Gurumayi deu a esta visita o seguinte título:
Intenção, Canto, e Meditação
Os participantes irão explorar essas três práticas essenciais com o professor de
meditação Siddha Yoga Swami Umeshananda.
Gurumayi visitou a Polônia em abril de 1996 como parte da Turnê de Ensinamento
Mahayatra em 1995-1996. Muitos Siddha Yogues e novos buscadores na Polônia e
países vizinhos no leste europeu participaram dos satsangs lá realizados. Por mais de
vinte anos eles estudaram os ensinamentos e se envolveram com as práticas
espirituais que Gurumayi os ensinou naquela primeira visita, consequentemente
seus esforços geraram grandes frutos. Desde então, novos buscadores têm sido
apresentados aos ensinamentos de Siddha Yoga, e as vidas de muitos foram
transformadas por meio do poder da graça e do esforço pessoal.
Ao longo dos anos, sob a orientação de Gurumayi, Swami Umeshananda cultivou
uma conexão com os Siddha Yogues do leste europeu – por meio de visitas de
ensinamento, correspondência e retiros. Fui uma das gerentes da turnê de
ensinamento em 1995-1996 e estou encantada por poder oferecer seva mais uma vez

como Gerente da Turnê.
Cada um de nós, onde quer que viva no mundo, pode participar da visita de
ensinamento, oferecendo bênçãos enquanto recitamos a Shri Guru Gita, cantamos e
meditamos. E podemos compartilhar nossas bênçãos e bons desejos no site do
caminho de Siddha Yoga.
Intenção, Canto, e Meditação: Uma Visita de Ensinamento de Siddha Yoga à Polônia
com Swami Umeshananda será realizada em Serock, perto de Varsóvia, de sábado,
14 de outubro até domingo, 22 de outubro. A cada dia haverá eventos de ensino e
aprendizado, incluindo a recitação da Shri Guru Gita, pergunta-e-resposta com um
professor de meditação Siddha Yoga, canto e meditação. O Intensivo Global de
Shaktipat de Siddha Yoga em honra ao Mahasamadhi de Baba Muktananda será
realizado no dia 21 de outubro de 2017.
Para mais informações e para a reserva de acomodações, você pode seguir este link.
Convido vocês a compartilhar a notícia deste evento histórico com seus amigos e
familiares.
Saudações calorosas,
Kunti Giron
Gerente da Turnê

Sobre Swami Umeshananda
Swami Umeshananda tem seguido o caminho de Siddha Yoga por quase 40 anos.
Em 1980, fez votos monásticos para se tornar um Swami de Siddha Yoga. Swami ji é
um professor de meditação Siddha Yoga, e ao longo dos anos, tem ensinado em
Intensivos de Shaktipat de Siddha Yoga, cursos e satsangs. Swami ji atualmente
oferece seva no Departamento de Marketing da SYDA Foundation, onde coordena as

equipes de promoção global. Ele também apoia projetos para o Conselho de
Trustees da SYDA Foundation e para a administração da SYDA Foundation.
Swami Umeshananda é conhecido pela clareza e leveza com que transmite os
ensinamentos de Siddha Yoga. O senso de humor de Swami ji, e seu jeito de falar
com os pés no chão, têm ajudado a dar um foco preciso e acessível aos ensinamentos
de Siddha Yoga para muitas gerações de estudantes de Siddha Yoga.

Sobre Kunti Giron
Kunti Giron começou a praticar os ensinamentos de Siddha Yoga em 1978, em Los
Angeles, Califórnia. Ela oferece seva como membro do staff da SYDA Foundation e
atualmente atua como Gerente Geral da Turnê da Visita de Ensinamento de
Siddha Yoga à Polônia com Swami Umeshananda.
Kunti também atuou como membro do staff da SYDA Foundation de 1980 a 2001.
Durante esse período, atuou em vários cargos de liderança e, de 1995 a 2000, foi
Gerente da Turnê das Visitas de Ensinamento de Gurumayi. Kunti também é uma
musicista de Siddha Yoga.
Ela mora em Hurleyville, Nova York, com sua esposa, Bhanu Meckler.
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