
ATMA MALIK DHYAN PEETH, KOKAMTHAN
AKADEMIA MEDYTACJI ATMA MALIK W KOKAMTHAN

ATMA MALIK SANT PARIWAR
Trust Aszramu Vishwatmak Jangliego Maharaja w Kokamthan 

dnia 1 sierpnia 2017 r.

Do 
WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ATMA, 
WSZYSTKICH ORGANIZATORÓW, WOLONTARIUSZY I UCZESTNIKÓW 
(ENTUZJASTÓW) W POLSCE

LIST Z WYRAZAMI UZNANIA I PODZIĘKOWANIA 

Drodzy Państwo, 

ATMA MALIK!

My, Akademia Medytacji Atma Malik w aszramie w Kokamthan, pragniemy przesłać naszą
serdeczną  wdzięczność  wszystkim  członkom  Stowarzyszenia  Atma  w  Polsce  oraz
wszystkim, którzy uczestniczyli  w obozie medytacyjnym i innych programach, które odbyły
się od 18 lipca do 27 lipca 2017 r. 

Nasze Dzieło Vishwatmaka rozpoczęło się w Polsce w ostatnich 14 latach od kilku wizyt na
obozach medytacyjnych i spotkaniach w różnych miejscach kraju. Po przebyciu tej pełnej
oddania, czternastoletniej podróży, Dzieło Vishwatmaka znalazło się na znaczącym etapie.
Zostało to potwierdzone przez pomyślny Obóz Medytacyjny Atma Malik oraz inne programy
w tym roku. 

Obóz medytacyjny w ośrodku Ekwos oraz programy, które odbyły się w  Krakowie, szkole
jogi Shakti w Warszawie, Olsztynie oraz Łomiankach od 18 lipca do 27 lipca 2017 r. były
pełne dyscypliny i dobrze zorganizowane. Były to niezapomniane dni wypełnione cudownymi
wspomnieniami, pełne entuzjazmu, miłości i boskości. 

Najwyższą  prawdą  naszego  życia  jest,  by  osiągnąć  samourzeczywistnienie,  które  może
nastąpić tylko z pomocą medytacji. Z tego powodu praca wykonana przez Stowarzyszenie
Atma  oraz  wszystkich  organizatorów  w  Polsce,  by  zorganizować  obóz  i  programy
medytacyjne  była  po  prostu  nadzwyczajna.  Z  przepełnionymi  sercami  pozostajemy  pod
wrażeniem  pełnej  oddania  służby  zaoferowanej  przez  wszystkich  organizatorów,
wolontariuszy  (osób  wykonujących  bezinteresowną  służbę  –  sewę)  oraz  członków
Stowarzyszenia Atma w Polsce. 
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Pełna serdeczności  służba zaoferowana podczas naszej  wizyty  w Polsce przez Państwa
Mroczek, Państwa Nicał oraz Państwa Domino w ich domach  była niezapomniana i godna
podziwu.  Przekazujemy  wyrazy  uznania  za  oddanie  i  służbę  wszystkim  entuzjastom
Babaji’ego w Polsce.  Dziękujemy Wam wszystkim za miłość w opiekowaniu  się nami od
chwili naszego przyjazdu do momentu naszego odjazdu. 

Doceniamy  tę  niewysłowioną  pracę  (bezinteresowną  służbę  –  sewę),  która  została
wykonana z sercem i trudem, by wizyta w Polsce w lipcu tego roku była pomyślna. To dzieło
zostało  pobłogosławione  przez  naszego  Sadguru  Atma  Malik  Mauli  –  wobec  każdego.
Byliśmy szczęśliwi  widząc na naszej  scenie Ambasadora Indii  w Polsce i na Litwie Jego
Ekscelencję  Ajay  Bisaria,  uczestniczącego  w  ceremonii  Anushthanu.  Jego  wizyta  u
Babaji’ego pomoże polskim entuzjastom w otrzymaniu wiz na przyjazd do aszramu. 
W imieniu naszego Sadguru Atma Malik oraz wszystkich sannjasinów, dziękujemy za pełne
oddania  dary zaoferowane przez organizatorów i  entuzjastów w Polsce (ubrania,  owoce,
kwiaty, słodycze/czekolady i darowizny). W ramach tych darów otrzymaliśmy  darowizny w
wysokości  238 650 rupii indyjskich. 

Wyrażamy  także  szczerą  wdzięczność  i  oddanie  wszystkim  organizatorom  sesji/dni
medytacyjnych  w  Białymstoku,  Kołobrzegu,  Krakowie,  Łodzi,  Łomiankach,  Olsztynie,
Warszawie i innych miastach. 

W sprawie zapowiedzianej wizyty w 2018 r.:
 natura naszego Sadguru Atma Malik zmienia się w zależności od sytuacji.  Podczas swej
wizyty w 2017 r. Babaji polecił,  by ogłosić plany na rok następny. Babaji przekazał  także
niektórym entuzjastom wskazówki w tej sprawie. Wszyscy organizatorzy, entuzjaści, którzy
otrzymali  wskazówki  oraz  wolontariusze,  są  proszeni,  by  z  cierpliwością  i  oddaniem
oczekiwali  na  kolejne  wskazówki  od  naszego  Sadguru.  Życzeniem  Babaji’ego  jest,  by
wszyscy  oddani  entuzjaści  pracowali  wspólnie.  Na  polecenie  Babaji’ego,  we  właściwym
czasie  zgromadzimy  grupę  organizatorów na  rok  2018.  Do  tego  czasu  zalecamy Wam,
byście  kontynuowali  Wasze  medytacje  i  spotkania  według  dotychczasowego  programu.
Babaji nie chce, by przydarzyło się jakiekolwiek niezrozumienie lub zamieszanie z powodu
opacznego zrozumienia  naszych ogłoszeń, które wpłynęłoby na naszą następną wizytę w
Polsce.  Szczerze  proponujemy  każdemu,  by  wszelkie  opinie/sugestie/pytania  kierować
bezpośrednio do nas na adres emailowy  atmamalikdhyanpeeth@gmail.com. Przekazujemy
Wam także informację – „Nie podejmuj jakichkolwiek decyzji w sprawie dzieła Vishwatmaka
bez zgody Sadguru Atma Malik Mauli”.

Z  całego  serca  gratulujemy  wszystkim  organizatorom,   entuzjastom  i  członkom
Stowarzyszenia Atma w Polsce pomyślnych wydarzeń i  zdobycia nieprzemijającej  wiedzy
ATMY  podczas  wizyty  w  lipcu  2017  r.  Zapraszamy  Was  na  medytacje  w  aszramie  w
Kokamthan w obecności Babaji’ego. 

Życzymy Wam wszystkim wszystkiego najlepszego i postępu na drodze medytacji. 

Ze świętym błogosławieństwem SADGURU ATMA MALIK MAULI!

DZIĘKUJEMY WAM WSZYSTKIM!

Pan S.M. Gaikwad      Sant Permanand Maharaj
Szef Finansowy      Szef Akademii Medytacji Vishwatmaka
Atma Malik Dhyan Peeth                                       Atma Malik Dhyan Peeth, Kokamthan  
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