
 



// Panem wszystkiego jest Atma // 

 

Akademia Medytacji Atma Malik 

Medytacja oznacza Sztukę Kochania Duszy 

 

MEDYTACJA  DUSZY 

(Uniwersalnej Energii) 

 

(Wyjątkowe połączenie Ciała,Umysłu i Duszy) 

 

 Medytacja uniwersalnej energii (duszy) prowadzi nas do pełnego urzeczywistnienia własnej 

jaźni. Na drodze doświadczania tej nieśmiertelnej realizacji bardzo ważna i pomocna jest obecność 

oświeconego sadguru (mistrza duchowego). Aby rozprzestrzenić Boskie doświadczenie duszy, Jego 

Świątobliwość Janglidas Maharaj (Atma Malik) odwiedzi Polskę w sierpniu 2018. 

 

 Człowiek doświadcza ogromnych wahań nastroju. Czasami nasza energia podnosi się i 

czujemy się bardzo pozytywnie, a czasem opada. Czasem możemy skoncentrować się lepiej, a 

czasami wcale. Dzieje się tak dlatego, że czakry – centra energetyczne w naszym ciele - są 

zablokowane albo aktywne. Dlatego też, aby je odblokować, powinniśmy medytować w obecności 

Oświeconego Mistrza – Sadguru. 

 Poprzez medytację Duszy nasze czakry mogą być aktywowane, ale trzeba także 

przygotować się na przebudzenie Kundalini. Przyjęcie i zintegrowanie tej energii umożliwia 

regularna i stała medytacja. 

 

Posty: Pokarm, który przyjmujemy, ma głęboki wpływ na nasze ciało, umysł i myśli, które 

wpływają na naszą koncentrację podczas medytacji. Czerpiąc z własnego doświadczenia, Jego 

Świątobliwość Sadguru zaleca post w celu oczyszczenia ciała i umysłu. Już poprzez krótki okres 

postu możemy zyskać pełne doświadczenie uniwersalnej energii. 

Plan postu: - od 16-go czerwca do 1-go sierpnia 2018 – warzywa i kasza jaglana LUB tylko owoce 

       - od 2-go do 5-go sierpnia – woda 

Ceremonia Anushthan (wyjście z postu): 5. Sierpnia 2018 – od godz. 10.00 do 12.00 . 

 

Serdecznie zapraszamy na obóz medytacyjny w obecności Jego Świątobliwości Sadguru, aby 

przywołać dynamiczne źródło energii znajdujące się wewnątrz Was samych. 

 

Miejsce : Hotel Ossa (www.ossahotel.pl) 

Termin: 2. – 5. sierpnia 2018 

------ 

1) Obecność Sadguru w Olsztynie: 

Termin: 5. sierpnia 2018 

Czas: 16.00 – 18.00 

Miejsce: Centrum Edukacji i Inicjatyw kulturalnych www.ceik.eu 

 

2) Obecność Sadguru w Białymstoku: 

Termin: 6. sierpnia 2018 

Czas: 18.00 – 20.00 

 

3) Obecność Sadguru w Warszawie: 

Termin: 7. sierpnia 2018 

Czas: 19.00 

Miejsce: Samo Centrum Wszechświata Warszawa 

 

http://www.ossahotel.pl/
http://www.ceik.eu/

