SATHYA SAI
CENTERET I KØBENHAVN
Betragt kærlighed som jeres liv og Sandhed som jeres åndedrag.

Sathya Sai organisationen
Enhver er velkommen som gæst i
organisationens centre og grupper. At blive
medlem kræver et personligt engagement.
Det foregår ved, at man i praksis engagerer
sig aktivt i at arbejde både med sig selv og
sammen med andre på grundlag af Sai Babas
menneskelige værdier. Ønsker du at være
medlem, henvender du dig til centerets eller
gruppens formand. Som ikke medlem er du
meget velkommen til at deltage i følgende
aktiviteter:

Offentlig studiekreds
Materialet i studiekredsen, er en indføring i
Sathya Sai's lære. Emnerne er altid i
overensstemmelse med Hans liv og lære – og
teksterne findes på vores hjemmeside.

Aktiviteter i Centeret:
På grund af covid-19 er vores
aktiviteter indtil videre indstillet.

Hengiven Sang
Sangmøderne indledes med informationer
om kommende aktiviteret samt et åndeligt
oplæg taget fra Sathya Sai´s taler med de
mange facetter fra Hans liv og lære. Kom 15
min. før mødetidspunktet, da vi tilstræber ro
og stilhed i 10 min. før mødet begynder.
Vi synger både danske, engelske og indiske
lovsange.
Hengiven sang efterfølges af en kort
meditation eller stilhed. Vi tilstræber også
stilhed efter mødet, da dette fremmer
bevarelse af den indre fred, som er opnået.

Film-møder
I nogle centre/grupper afholdes filmcafé med
fremvisning af en film omhandlende Sathya
Sai´s liv og mission efterfulgt af socialt
samvær med mulighed for spørgsmål/svar
i forhold til den viste film.
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Bogsalg
Der er mulighed for at købe bøger via vores
hjemmeside www.sathyasai.dk (se under
forlag) eller kontakt via e-mail:

ssbforlag@gmail.com eller på forlagets
telefon: 29 82 14 61
Hvis der er ønske om at se vores udvalg af bøger,
billeder, CD med musik m.m. har vi
bogsalg i Grenågade 12 kld. en time før
sangmøderne i Københavnscenteret.

Intern/ekstern tjeneste
Ved alle offentlige arrangementer bliver de
praktiske opgaver udført som frivilligt arbejde af
vores medlemmer og andre hjælpere. Det er
naturligtvis altid meget velkomment, hvis du/I
vil give en hjælpende hånd til disse møder.
Hvis der er ressourcer til ekstern tjeneste, har vi
mulighed for bl.a. Sathya Sai Gadeprojekt
(uddele mad til hjemløse), være besøgsven på
plejehjem, holde naturen ren, strikke sokker, hue,
tørklæder m.m. til trængende, deltage i projekter
for flygtninge etc.

Introduktion for interesserede
Hvis man er blevet interesseret i at vide mere om:
Sathya Sai, Hans lære, centerets/gruppens
aktiviteter m.m. kan man henvende sig til
center/gruppeformanden og aftale et møde.

Kontakter
Du kan henvende dig på følgende
telefonnummer: 50 55 23 16
Adresse: Sathya Sai Centeret, Grenågade 12,
Kld., 2100 København Ø - eller til
Centerformanden: tlf. 20 97 51 08
Hjemmeside: www.sathyasai.dk
Email: kobenhavnsathyasai@gmail.com
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