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Drodzy poszukujący,
Z ogromną radością dzielę się z wami wiadomością, że w październiku 2017 roku
odbędzie się w Polsce wizyta Swamiego Umeshanandy z naukami Siddha Yogi!
To historyczne wydarzenie jest inicjatywą Gurumayi. Wizyta Swamiego będzie
cudownym sposobem wyrażenia więzi i miłości Gurumayi dla siddha joginów we
wschodniej Europie.
Gurumayi nadała tej wizycie tytuł:
Intencja, Śpiew i Medytacja
Uczestnicy będą odkrywać te trzy najistotniejsze praktyki z nauczycielem medytacji
Siddha Jogi Swamim Umeshanandą.
Gurumayi odwiedziła Polskę w kwietniu 1996 roku w ramach Tournee Nauczania
Mahayatra, podróży, która odbyła się w latach 1995-1996. Wielu siddha joginów i
nowych poszukujących z Polski i sąsiednich krajów we wschodniej Europie
uczestniczyło wtedy w satsangach. Przez ponad dwadzieścia lat studiowali oni
nauki i praktykowali z zaangażowaniem duchowe ćwiczenia, których Gurumayi
nauczyła ich podczas tamtej pierwszej wizyty, a ich wysiłki przyniosły wspaniałe
owoce. Od tamtego czasu nowi poszukujący poznawali nauki Siddha Jogi, a życie
wielu z nich zostało przemienione poprzez moc łaski i własnego wysiłku.
Przez te lata pod przewodnictwem Gurumayi, Swami Umeshananda podtrzymywał
kontakt z siddha joginami ze wschodniej Europy – poprzez wizyty edukacyjne,
korespondencję i odosobnienia. Byłam jednym z menadżerów nauczania podczas
podróży 1995-1996 i jestem zachwycona, że mogę ponownie ofiarować sevę jako
Menadżer Podróży.

Każdy z nas, w jakimkolwiek miejscu na świecie żyje, może uczestniczyć w tej
wizycie edukacyjnej poprzez ofiarowanie naszych błogosławieństw podczas
recytacji Guru Gity, śpiewu i medytacji. Możemy również dzielić się naszymi
błogosławieństwami, dobrymi życzeniami na stronie internetowej Siddha Jogi.
Intencja, Śpiew i Medytacja: Wizyta Edukacyjna Siddha Jogi do Polski ze Swamim
Umeshanandą odbędzie się w Serocku, niedaleko Warszawy, od soboty, 14
października do niedzieli, 22 października. Każdego dnia odbywać się będą
spotkania edukacyjne Siddha Jogi, między innymi recytacje Shri Guru Gity, sesje
pytań i odpowiedzi z nauczycielem medytacji Siddha Jogi, śpiewy i medytacje.
Światowy Intensive Shaktipat ku czci Mahasamadhi Baby Muktanandy odbędzie się
21 października 2017.
Aby uzyskać więcej informacji i zarezerwować zakwaterowanie, możesz wejść na tę
stronę.
Zapraszam Was do dzielenia się wiadomością o tym historycznym wydarzeniu z
waszymi przyjaciółmi i rodziną.
Serdecznie pozdrawiam
Kunti Giron
Manager wydarzenia

Nota o Swamim Umeshanandzie
Swami Umeshananda podążą ścieżką Siddha Jogi od prawie 40 lat. W 1980 roku
przyjął śluby kapłańskie aby stać się Swamim Siddha Jogi. Swamiji jest nauczycielem
medytacji Siddha Jogi, przez te lata nauczał podczas Intensivów Shaktipat, kursów
oraz satsangów. Swamiji obecnie oferuje swoją sevę w Departamencie Zarządzania,
gdzie koordynuje zespołem sevaitów do spraw światowej promocji. Wspiera również
projekty zarządzania oraz Rady Nadzorczej SYDA Foundation.

Swami Umeshananda jest znany ze swojej jasności i żartobliwości, z którą przekazuje
nauki Siddha Jogi. Poczucie humoru Swamiego oraz jego rzeczowy styl mówienia
pomogły wprowadzić nauki Siddha Jogi na bardziej dokładny i dostępny poziom
skupienia dla kilku pokoleń studentów Siddha Jogi.

Nota o Kunti Giron
Kunti Giron rozpoczęła praktykowanie nauk Siddha Jogi w 1978 roku, w Los
Angeles, w Kaliforni. Ofiarowuje sevę jako członek zespołu SYDA Foundation, a
obecnie służy jako główny Menager Podróży podczas Wizyty Edukacyjnej Siddha
Jogi do Polski ze Swamim Umeshanandą.
Kunti również służyła jako członek zespołu SYDA Foundation od 1980 do 2001
roku. W trakcie tego okresu służyła na różnorodnych kierowniczych stanowiskach
w SYDA Foundation. A od 1995 do 2000 roku była Managerem Podróży podczas
Wizyt Edukacyjnych Gurumayi.
Kunti jest również muzykiem Siddha Jogi. Kunti mieszka w Hurleyville, stan Nowy
York, ze swoim partnerem, Bhanu Meckler.
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