ηελ ελέξγεηα ηνπ
DHARMASUYA MAHAYAGA
***
Μεηά ην dharmasuya Mahayaga, πνπ έγηλε ζηελ
Ηλδία ηνλ πεξαζκέλν Φιεβάξε από ηνλ κεγάιν ηλδό
ζνθό Sri Tathâta, ε Maïtreyi Amma ηαμηδεύεη ζε
πνιιέο ρώξεο γηα λα δείμεη ηελ ζρέζε κεηαμύ όισλ
απηώλ ησλ παξαδόζεσλ θαη ησλ γλώζεσλ ηεο
αλζξσπόηεηαο.

Ζ Διιάδα ηόπνο ησλ Θεώλ αληερεί απηήλ ηελ
αηώληα πλεπκαηηθόηεηα.
Ζ ΑΝΣΟΡΗΝΖ ζετθή πύιε είλαη θαη’ εηθόλα ηεο
HARIDWAR ηεξήο πόιεο ζηνπο πξόπνδεο ησλ
Ηκαιαΐσλ.
***
« Α ΑΝΔΒΑΟΤΜΔ ΣΟ ΘΔΗΚΟ ΣΟΗΥΔΗΟ ΜΔΑ
ΜΑ ΠΡΟ ΣΟ ΘΔΗΚΟ ΣΟΤ ΤΜΠΑΝΣΟ »

(Πισηίλνο Έιιελ θηιόζνθνο 205-270κ.Υ.)

Ζ ΔΛΛΑΓΑ ΣΟΠΟ ΣΩΝ ΘΔΩΝ

Ζ ΑΤΣΟΠΡΑΓΜΑΣΩΖ

ΑΒΒΑΣΟ 31 ΜΑΗΟΤ

ΚΤΡΗΑΚΖ 1ε Ηνπλίνπ

***
ΠΩ ΝΑ ΕΖΟΤΜΔ ΑΤΣΖ ΣΖΝ
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΜΟ
ΔΣΗ ΩΣΔ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΣΩΟΤΜΔ ΣΟΝ ΚΟΠΟ
ΣΖ ΕΩΖ ΜΑ

Πξσί : Γηδαζθαιία : επαλαζύλδεζε κε ηελ
πξσηαξρηθή γε ηεο Σαληνξίλεο. Αλάθηεζε ηεο ζετθήο
ελεξγείαο απηνύ ηνπ πςεινύ ηεξνύ ηόπνπ
Archana θαη δηαινγηζκόο πάλσ ζηελ ελέξγεηα ηνπ
ζέκαηνο
Απόγεπκα :Satsang γύξσ από ην Dharmasuya
Mahayaga ζε ζύλδεζε κε ηελ ελέξγεηα ηεο
Σαληνξίλεο.
Σν mahayaga είλαη έλα ηειεηνπξγηθό κε ηεξή θσηηά,
πνπ ζπλνδεύεηαη από ύκλνπο θαη βεδηθά κάληξαο θαη
κεηακνξθώλεη βαζεηά ηα όληα θαη ηε θύζε.
Σηε δύζε ηνπ ειίνπ, δηαινγηζκόο θαη πξνζθνξά
ινπινπδηώλ ζηε ζάιαζζα πνπ αληηπξνζσπεύεη ην
ζηνηρείν ηνπ Νεξνύ
Θα θιείζνπκε ηελ πξώηε κέξα κε Badjans (ηεξνύο
ύκλνπο)

« Ζ ΑΝΩΣΔΡΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΔΓΚΔΗΣΑΗ
ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΝΑ ΦΣΑΔΗ ΣΖΝ
ΑΠΟΛΤΣΖ ΘΔΩΖ »

(Dharma sutra 3 Sri Tathâta )

‘’ΓΝΩΘΙ
ΑΤΣΟΝ’’ΚΑΙ ΘΑ
ΓΝΩΡΙΕΙ ΣΟ
ΤΠΜΑΝ ΚΑΙ
ΣΟΤ ΘΕΟΤ
Επιγραυή στο
μαντείο των Δελυών

Ση είλαη ε απηνπξαγκάησζε;
Από ηε κηα δσή ζηελ επόκελε ελζαξθσλόκαζηε
ζ έλα θπζηθό ζώκα γηα λα δήζνπκε εκπεηξίεο
ζρεηηθέο κε ηελ ύιε κέζσ ησλ πέληε αηζζήζεσλ
καο. Μόλν όηαλ απηέο εξεκήζνπλ, ην πλεύκα
απειεπζεξώλεηαη, πλεύκα, ςπρή θαη δσηηθή
ελέξγεηα
ελώλνληαη θαη πξνζειθύνπλ ηελ
αλώηαηε ελέξγεηα ζηελ νπνία κπνξεί λα
αλπςσζεί ην νλ. ηε ζπλέρεηα απηή ε έλσζε
ηειεηνπνηείηαη κέρξη ηελ νινθιεξσηηθή θώηηζεe.
***

Πξσί:
Εξγαζηήξην ζρεηηθό κε απηή ηελ
δηδαζθαιία.
Τα δηάθνξα ζηάδηα πνπ νδεγνύλ ζε απηή ηελ
πξαγκαηνπνίεζε.
Απόγεπκα :
satsang
πάλσ
ζηελ
απηνπξαγκάησζε
Έλσζε κε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα
λα δήζνπκε ηελ θαηάζηαζε ηεο επίγλσζεο.
Κιείζηκν κε δηαινγηζκό θαη Badjans

ΦΟΡΜΑ ΔΓΓΡΑΦΖ

ΥΡΖΗΜΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΊΔ
Ωξάξην : Έλαξμε Σαββαην 31 Μαΐνπ ζηηο 10πκ.

Δεισλσ ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην :
« Maïtreyi Amma ζηνλ αγην ηόπν ηεο
Διιάδαο » du 31 mai au 1er juin 2014

Κιείζηκν ηνπ ζεκηλαξίνπ ηελ Κπξηαθή1ε Ινπλίνπ 2014
ζην ηέινο ηεο κέξαο.
Κόζηνο ζεκηλαξίνπ : 80 επξώ ην άηνκν γηα ηηο δύν
κέξεο

ΔΜΗΝΑΡΗΟ
***
MAÏTREYI AMMA
ηνλ άγην ηόπν ηεο Διιάδαο

Όλνκα : ……………………………………….…

Δηεύζπλζε : ……………………………………...
………………………………………………....
…………………………………………………
Ταρ.θώδηθαο : ……………………….............

Δγγξαθε θαη πιεξσκε :
Σηέιλεηε ηελ εγγξαθή ηεο κέζσ mail (ζπκπιεξώζηε ηελ
θόξκα εγγξαθήο). Η πιεξσκή ζα γίλεη ζην ρώξν ηνπ
ζεκηλαξίνπ Email : info@maitreyiamma.org
Οη εγγξαθεο ζα γίλνπλ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ζεκηλαξίνπ
ζηηο 9πκ.
Γηακνλή :

Πόιε :………………………………………….

1° : Γπλαηόηεηα δηακνλήο δίπια ζην ρώξν ηνπ

Επίζεην : ……………………………………...

Χώξα : …………………………………………
E-mail : ………………………………………
***
Χώξνο δηεμαγσγήο ηνπ ζεκηλαξίνπ
BABEL
Παξαιία Πνξί Σαληνξηλε
ηει : +302286025334
θηλεην :+306936842856
Email : babelstudio1@gmail.com
http://www.babel-santorini.gr/

Ο δξόκνο ηνπ dharma, αηώλην κνλνπάηη ηεο δσήο
καο

ζεκηλαξίνπ, ζηείιηε mail ζην: babelstudio1@gmail.com
2° : Ή θνληηλό μελνδνρείν ζην Ηκεξνβίγιη : γηα ηε
δηαζεζηκόηεηα επηζθεθηείηε ην site :
http://www.meroviglahotel.gr/
*********************************************
Maitreyi Amma
Maïtreyi Amma είλαη Γαιιίδα γελλεκέλε ζηε Ννξκαλδία θαη από ηε
γέλλεζή ηεο πνιιά ζεκάδηα έδεηρλαλ όηη ήηαλ έλα παηδί δηαθνξεηηθό
από ηα ζπλεζηζκέλα.
Καζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο ζηε Γαιιία, ε Maïtreyi Amma
έδεζε ζεκαληηθέο εκπεηξίεο επηθνηλσλίαο κε ην ζείν αζθώληαο
ηαπηόρξνλα ηα θαζήθνληα ηεο σο ζύδπγνο θαη κεηέξα.
Τν 1996, κπόξεζε λα παέη ζηελ Ιλδία γηα λα δήζεη πιήξσο ηελ
πλεπκαηηθή ηεο αλαδήηεζε. Γηα πνιιά ρξόληα έθαλε πξνζθπλήκαηα ζηε
βόξεηα Ιλδία θαη ζηε ζπλέρεηα αζθήηεςε ζηα Ικαιάηα.
Καη ηειηθά ζε κηα πεξίνδν εληαηηθήο πξνζεπρήο γλώξηζε έλαλ ζνθό
ζηε λόηηα Ιλδηα ηνλ Sri Tathâta, ν νπνίνο απάληεζε ζηα εξσηήκαηα
ηεο θαη ηεο κεηέδσζε ηηο πςειέο βεδηθέο γλώζεηο. To 2001 ηεο δήηεζε
λα ηαμηδέςεη ζηνλ θόζκν θαη λα κηιήζεη γηα ην ληάξκα.
Εδώ θαη πνιιά ρξόληα ε Maïtreyi Amma δίλεη δηαιέμεηο θαη darshan
ζε δηάθνξεο ρώξεο πξνζθέξνληαο ηελ βνήζεηα ηεο θαη κεηαθέξνληαο
ηηο γλώζεηο ηεο θαη ηελ ραξά ηεο δσήο.

31 Μαΐου-1η Ιουνίου 2014
Στην
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Site web : www.maitreyiamma.org
courriel : info@maitreyiamma.org
n° siret : cahors383416800017

