
Satsang Šrí Brahmam
setkání s indickým duchovním učitelem (přednáška)

Pondělí 15.8.2022 v 17h
Meditační centrum Ramana, Malá Hraštice u Dobříše

Šrí Brahmam je indický duchovní učitel,
představitel džňána jógy (cesty poznání). Učí
metodu sebezkoumání (átmavičáru), která je

považována za vrcholnou nauku a nejpřímější cestu
k duchovní realizaci.

Satsang začíná v 17h  Setkání trvá obvykle 2-3h.

Vstupné se nevybírá. 

! Rezervujte si místo v jurtě z důvodu omezené kapacity !

(kapacita jurty je asi 35 sedících, v případě příznivého
počasí můžeme rozšířit kapacitu o okolní louku)

přihlášky a informace:   Hanka Skuhrovcová
776 181 876      Hanka@ramana.cz

Meditační centrum Ramana
místo setkání, 

sdílení zkušeností a inspirace,
 k osobnímu a spirituálnímu rozvoji

kurzy, přednášky a semináře,

taneční a hudební akce

meditační ústraní

lekce jógy a meditace,

tábory a pobyty pro dospělé i děti,
tvořivé dílny...

Kde nás najdete : u obce Malá Hraštice u Dobříše. Do navigace můžete zadat Malá Hraštice 227
www.ramana.cz

mailto:Hanka@ramana.cz
http://www.ramana.cz/
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