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Pismo poÊwi´cone krzewieniu idei humanistycznych i produchowych, propagowaniu nurtu ˝ycia ekologicznego, upowszechnianiu zdrowego trybu ˝ycia (jarstwo, ruch, çwiczenia, kontakt z przyrodà), upowszechnianiu
ekotechnologii, ochronie Êrodowiska, ochronie praw cz∏owieka i praw zwierzàt, poznawaniu kultury duchowej,
sztuki i tradycji indoeuropejskiej (słowiaƒskiej, Êiwaickiej, celtyckiej, aryjskiej).

Âladami odwiecznej kultury
duchowej Narodu Polan
Starożytne dzieje plemion zamieszkujących ziemie Polski stanowią zaiste
arcyciekawą zagadkę, a szczególnie już
bardzo wysoka i pokojowa, nieagresywna kultura i religia w duchowości
Słowian, czyli Indoeuropejczyków. Dziś
należy wiedzieć, że wiele miejsc pradawnej kultury i religii Słowian dopiero
zostanie odkrytych, a słowiańskość całej
ziemi zajmowanej przez Polskę sięga
wielu tysiącleci wstecz. Osady, grody,
siedziby książąt i pradawne świątynie
nie tylko sprzed tysiąca czy dwóch tysięcy lat, ale i sprzed 3-5 tysięcy lat i
starsze skrywa Polska Ziemia! Interesująca jest starożytna, czysta duchowość i
religijność plemion, z których powstał
dzisiejszy Naród Polski, duchowość i
kultura wyrosła z najlepszych wartości całego obszaru indoeuropejskich
wpływów i idei, a wszelkie formy kultu
opierały się na pokoju, zgodzie, honorze, tolerancji i poczuciu jedności
ludzi z przyrodą. Nie jest religijnym
żaden Polak ani żadna Polka, żadna osoba, która nie czuje sercem Braterstwa
ludzkości ani nie doświadcza religijnej
ekstazy pod wpływem kontemplacji Ducha Przyrody, Żywiołów, co jest naturą
duszy Narodu Polskiego.
Braterstwo, przyjaźń, współpraca
dawnych Słowian, religii od zawsze znanej jako Słowiaństwo z jej przepięknymi
ośrodkami kultu duchowego, świątyniami, kamiennymi kręgami i ołtarzami na
wzgórzach i świętych górach to dziedzictwo kulturowe całej Polski! Religijność
prosta, ale i urocza, podniosła, w harmonii z Przyrodą i jej Żywiołami, oto
co gra w sercu i duszy każdej osoby na
całej Ziemi Polskiej! Cudowne i ekstatyczne, pełne radości tańce w kręgu przy
rozpalonym Ogniu, pośród ofiary z ziół,

kadzideł, zboża i oleju, tańce, które pozostały jako część folkloru ale były i są
częścią prawdziwej religii każdej osoby rodzącej się od pokoleń w kraju nad
Wisłą i Odrą, to jest prawdziwy wymiar
religijności i polskości, wymiar Słowiaństwa! Uprawa pól i ogrodów, wiedza
zielarska, ogrodnicza i rolnicza w porządku Natury, w harmonii z rytmem Słońca
i fazami Księżyca, oto co tkwi w zbiorowej świadomości całego Narodu Polski i
budzi się w sercach i potrzebach każdego patrioty, obywatela, w sercu każdego
człowieka kultury!

MACIERZ to piękne pradawne słowo oznaczające Ojczyznę, miejsce, skąd
pochodzi człowiek, a także samo źródło jego człowieczeństwa, czyli miejsce
skąd pochodzi dusza. Jest to słowo ważne dla każdego człowieka urodzonego
i wychowanego w duchu kultury, obyczaju, folkloru, w duchu tradycyjnych
wartości i wzorców społeczeństwa opartego na Honorze, Dyscyplinie, Zgodzie
i Braterstwie, jako naczelnych ideałach.
Słowianin to ten, który ma Słowo jako swoje dziedzictwo, wiano czy posag,
to ktoś zawsze dotrzymujący danego
słowa, osoba honorowa i niezawodna.
Bardzo łatwo obudzić ten kierunek rozwoju z głębi duszy każdego Polaka i z
każdej Polki – ducha Zgody, ducha Honoru czy Braterstwa i Przyjaźni, aby były
to żywe wartości w codziennym życiu.
Tradycją przodków wśród Polan, Mazowszan, Kaszubów, Kujawian czy Ślązaków
jest trwanie w zadumie siedząc pod
rozłożystym drzewem, najlepiej pod
dębem i tę zadumę nad sensem własnego istnienia trzeba szeroko propagować
już od dziecięctwa. Człowiek musi się
bowiem regenerować i odnawiać pośród
Przyrody, a pradawne leśne ostępy utrzy-

mywać jako swoje miejsca integracji,
oczyszczenia i psychicznej odbudowy.
Słowiaństwo przetrwało wszelkie imperialne zakusy barbarzyńskich narodów,
najeźdźców i zaborców i każda osoba
na polskiej ziemi w istocie jest Słowiańską duszą uwielbiającą i taniec, i śpiew,
i muzykę, jaką dziedziczy cały Naród po
swych przodkach, a jest to istotna część
religijnej kultury Świętowita i Lajli,
Peruna czy Śiwa, a nade wszystko Ducha, Jesse, bo czucie i doświadczanie
Wszechducha podstawą jest narodowej
religijności całej Polski!

Wielkie rewolucyjne zrywy przeciw
barbarzyńcom i obcej kulturze, czy obcej, imperialnej pseudoreligii zawsze były
połączone z odbudową dawnych świątyń i miejsc kultu, z restauracją ołtarzy na
sobótkowych górach, czy miejsc oczyszczenia i wiecowania w głębinach puszczy.
Przetrwało wiele legend, które ubarwiają pradawne historie sprzed wielu tysięcy
lat i sławią bohaterów wielu minionych
tysiącleci, a także nawiązują do wielkich
mistycznych idei całej Indoeuropejskiej
kultury. Świadomość i wiara w Obecność
Wielkiego Ducha, Wszechducha, który wszystko przenika, kieruje Przyrodą i
czuwa nad ładem i porządkiem życia to
jeden z podstawowych elementów, o którym powinno wiedzieć i uczyć się każde
dziecko. Wyjaśnienie istnienia wyższych
duchowych istot Bogów (Aniołów) i Bogiń (Anielic), które z Mocy Wszechducha,
Jesse, kierują biegiem życia ludzi, zwierząt
i całej Przyrody na Ziemi, wyjaśnienie ich
postaci jako posiadających Cztery Twarze
albo Trzy głowy jest charakterystycznym
Misterium Polskiej, Narodowej Religii,
która przyciąga uwagę ludzi o otwartym
sercu i czystej duszy, ludzi nieobłudnych
i szczerych. Twarz Życzliwa i Miłująca,
twarz Współczująca i Litościwa, twarz
Radosna i Szczęśliwa, oraz twarz Surowa
i Straszliwa to Cztery Oblicza Świętowita spoglądającego z duchowych wyżyn
na ludzi i ich postępowanie. Łatwo sobie
uzmysłowić, że twarz Straszliwa i Surowa Bogi (Anieli) kierują na człowieka,
kiedy dopuszcza się wszelkiego rodzaju
niegodziwości wobec współplemieńców,
rodziny, narodu czy całej Przyrody, która
jest wielkim żywym organizmem, konglomeratem czujących istot!
Przyjaźń i Braterstwo, Litość i Zmiłowanie, Radowanie i Szczęście, Surowość
i Spokój to cechy, jakie nabierali pradawni Kapłani Świętowita, Śiwa czy Lajli, bo
kwitły na Polskiej Ziemi zarówno kultowe formy Bóstwa jak i Bogini, a Bogi
rozumiano jako Zwiastunów i Orędowników Wielkiego Ducha, Wszechducha.
Każda roślina, zwierzę, strumień, jezioro, krzak, kwiat, drzewo, wszystko
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co żyje i oddycha posiada swoją duszę!
Las, góra, wiatry i domostwa posiadają
swoje dusze, a są to subtelne, świetliste
Bogi, dobre, niebiańskie czy boskie istoty
i człowiek może ich doświadczać, korzystać z ich pomocy i łaskawości, gdyż
wyrazem są Wszechducha, Jesse, Najwyższego i Wszystkoogarniającego! Cała
Przyroda, Natura, Żywioły, wszystko to
w swej duchowej substancji poznawalnej dla widzących i czujących ludzkich
dusz służy jako łącznik z tworzącym
życie na planecie Wielkim Duchem,
który jest Nieograniczony, Niewidzialny i Nieskończony. Wypada wspomnieć
o Sanktuarium Lajli na Jasnej Górze
i wielkiej szkole Kapłanek, Świętych
Dziewic sprawujących kult Świętej Bogini, po którego świetności istnieje w
pamięci Narodu procesja z Lajkonikiem!
Trzeba wspomnieć o kulcie Wielkiej
Świątyni Śiwa na Wawelu, gdzie była
wielka Biblioteka oraz szkoła dla Kapłanów i Żyrców, czyli Ofiarników. Święte
Góry jak Ślęża czy nieznana Babia Góra

były miejscami wielkich religijnych, duchowych zlotów prawdziwie wierzącego
Narodu pod przewodnictwem tradycyjnych Kapłanów i Żyrców (Ofiarników)!

ły Bogi w wyroczniach i z pragmatyzmu,
bowiem łatwo tak podróżować było do
większych ośrodków kultu i nauki, do
Świątyń i Grodów.

Diwa Lajla, Święta Bogini jako
Macierz Narodu i Światłodawczyni pamiętana jest w pradawnych legendach jako
Królowa Niebios, Matka Słowa (Mocy),
Pogromczyni Zła i Bogini Dobrobytu. A
serca ludzi pamiętają o pielgrzymowaniu
do miejsca, gdzie było jej wspaniałe Sanktuarium na Jasnej Górze, tak potwornie
zbezczeszczone przez dzikusów i barbarzyńców około XII/XIII wieku!

Patrzcie ludzie na nowe odkrycia po
całym kraju, jak starożytne osady zostają
odnajdowane, jak wiele tysięcy lat temu
istniała tu cywilizacja, kultura i duchowa
religia! Woda miodowa była liturgicznym napojem, a także łamanie bochnem
chleba było słowiańskim rytuałem, podczas gdy wrzucanie do Ognia ofiarnego
ziaren zbóż i kadzideł, ziół takich jak
szałwia było kulminacją liturgii na prawdziwych mszach i nabożeństwach, jakie
świętował z pełną celebrą cały Naród
Polski! Odbudowywanie wielkich kamiennych kręgów, odnawianie kultu
religijnego Narodu Polskiego w Gnieźnie, Częstochowie i w Krakowie na
Wawelu czy na szczycie Ślęży to tylko
małe kroczki do odzyskania pełnej suwerenności i ideologicznej niezależności od
najeźdźcy i okupanta Ziemi Słowian!

Słowianie uprawiali kult, zadumę i
ofiarę z plonów w Dni Soboty (Sobótki, Sabaty), w Dni Nowiu Księżyca, a
także w Dni Równonocy i Przesileń
wyznaczonych z pomocą Kamiennych
Kręgów, a znanych jako Święta Zimy,
Wiosny, Lata i Jesieni! Szczególnie te
cztery Święta były celebrowane, gdyż
wynikało to i z postanowień, jakie dawa-

MEDYTACJA – Sztuka ˚ycia,
Zdrowia i Post´pu

Człowiek potrzebuje filozofii życia,
odnalezienia sensu życia, a nie sztywnego dogmatu, o bezmyślnym charakterze,
dlatego w dziedzinie wiedzy wewnętrznej należy wszystko wyjaśniać prowadząc ludzi do pogłębienia Zrozumienia,
do Pojmowania. Medytacja oddziaływuje dobroczynnie na ludzki mózg i
system nerwowy neutralizując wszelką złość, strach czy obawę, a to jest
podstawą efektywnego funkcjonowania
człowieka we współczesnym świecie.
Tysiące badań przeprowadzili uczeni
nad pozytywnym wpływem medytacji na ludzkie życie i zdrowie, tak, że
jak ktoś odradza komuś medytacyjne
praktyki to musi być osobnikiem wyjątkowo złośliwym i szkodliwym społecznie. Najbardziej znane tytuły prasy
światowej przełamały już zbrodnicze
inkwizycyjne zakazy i głośno mówią
o zaletach i przydatności duchowych
i ezoterycznych medytacji nieomal
w każdej dziedzinie ludzkiego życia.
Medytowanie jest całkowicie słusznie
nazywane Sztuką Życia i powinno być
szczególnie wprowadzone dla dzieci,
młodzieży i studentów w szkołach, chociażby dlatego, że poprawia zdolność
koncentracji, wzmacnia pamięć, daje
odporność przeciwko uzależnieniom,
podnosi inteligencję, a także oczyszcza i uwalnia ze stresów, powodując
poczucie zadowolenia i szczęścia.
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Ludzie medytujący, wedle wszelkich
badań naukowych, tak starożytnych jak
i bardzo współczesnych są o wiele bardziej spokojni i szczęśliwi w życiu od
ludzi niemedytujących, a rozwinięta
inteligencja stawia medytatorów pośród prawdziwej awangardy kulturalno
– naukowej świata. Cóż, Izaak Newton,
Leonardo da Vinci czy Albert Einstein
także z oddaniem poświęcali swój czas
medytacjom, a dzięki temu dokonał się
prawdziwy naukowy postęp, naukowa
rewolucja we współczesnym świecie.
Ludzie medytujący są mniej podatni na
zdenerwowanie, wzburzenie czy szok,
łatwiej więc znoszą życiowe burze,
kryzysy i frustracje. Najbardziej polecane medytacyjne praktyki, to techniki
liczenia pogłębionych oddechów, co
dotlenia organizm, usprawnia i koncentruje pracę mózgu czy też praktyki medytacyjnej wizualizacji blasku światła, co znów przeciwdziała i zapobiega
wszelkim depresjom. Terapia depresji
z pomocą medytacji jest o wiele bardziej skuteczna i tańsza niźli stosowanie jakichkolwiek leków, co wiadomo
od tysięcy lat w ciągle powtarzanych
badaniach czysto naukowych, nawet w
różnych kulturach.
Medytacje wytwarzają pozytywne
uczucia, miłosierdzie, życzliwość, spokój, których brak ludziom zachodniej,

chrześcijańskiej cywilizacji śmierci, generalnie odartej z umiejętności medytowania, nawet zwykłej zadumy i refleksji,
przez co zdegenerowanej w swym charakterze. Codzienna godzinka medytowania
zmniejsza zachorowalność na wszelkie
choroby o 80-90%, a nawet więcej przy
głębszej wprawie, co łatwo zmniejszyłoby ogólną zachorowalność i nakłady na
ochronę zdrowia na świecie.

Ludzie medytujący rzadziej (kilkakrotnie) ulegają wypadkom i nieszczęśliwym zdarzeniom, bo prosta samoobserwacja, czujność i rozwaga zabezpiecza
życie człowieka, podobnie jak trzeźwość
i zdrowa jarska dieta-cud! Każdy kto się
nauczy sztuki medytowania w fachowy
sposób, najlepiej ze źródeł orientalnych,
będzie z tego mieć w życiu jedynie same
korzyści, choć oczywiście nikt nie jest
do końca wolny od nieszczęść i cierpień.
Optymizm wzbudzony przez ćwiczenia medytacyjne, nawet bardzo proste,
jak codzienny relaks z liczeniem oddechów i autosugestią, pozwala wyleczyć
najcięższe choroby, zwiększając szansę
uzdrowienia, nawet w ostatnich stadiach
nowotworu, a miliony uzdrowionych są
tego żywym świadectwem. W dawnych
czasach, każdy człowiek poświęcał
przynajmniej jeden dzień w Tygodniu na
uporządkowanie swych emocji, oczyszczenie i wyciszenie swego umysłu,
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rozwiązanie swych problemów, a tym
bardziej jest to konieczne dla współczesnych ludzi Zachodu przybitych stresem,
frustracją, pośpiechem, alkoholem, narkotykami i chorymi, pseudoreligijnymi
dogmatami.

Każdy postępowy kraj na świecie
wprowadza już medytacyjne programy
pracy nad rozwojem osobowości do
szkół czy na uniwersytety i niewątpliwie
będzie to oznaką postępu i rozwoju cywilizacji w nadchodzącym stuleciu! W
przyszłości osoby niemedytujące będą
postrzegane jako jednostki szkodliwe,
patologiczne społecznie, bo narażające
instytucje państwa na zbędne wydatki
zdrowotne i publiczne.
Cztery cegiełki budujące DNA były
opisywane w starożytności jako cztery
elementy czy żywioły, z których zbudowana jest każda żywa, biologiczna
komórka, a każdy człowiek dzięki medytacyjnej pracy nad sobą może łatwo
nauczyć się regenerować i odnawiać
swoje ciało, zapobiegać chorobom,
przeciwdziałać skutkom intensywnego
trybu życia, właściwie odpoczywać, co
jest podstawą dla medytujących. Szkolnictwo powinno uwzględnić program Jogi
i Medytacji dla młodzieży zamiast chociażby bezużytecznych lekcji dogmatu
pseudoreligii, która z uwagi na masowe,
inkwizycyjne ludobójstwo nie była i nie
jest autorytetem moralnym dla żadnego
normalnego i zdrowego na umyśle człowieka. Raczej człowiek z inkwizycyjnych
represji i zniewoleń dogmatycznych w
poprzednich pokoleniach musi się uwalniać i oczyszczać, aby móc w pełni być
człowiekiem i rozwijać się prawidłowo.
Pamięć pokoleniowa mocna utrzymuje się i przez 3-4 pokolenia, a słabsza
aż przez 7 do 10 pokoleń. Aby zmienić
błędy żywieniowe i mentalne przodków,

trzeba bardzo wiele pracy i wysiłków,
ale samo proste wyciszenie i odprężenie,
w stanie medytacji ułatwia dokonanie
wszelkich wewnętrznych i zewnętrznych zmian. Historia pamięta wielkich
ludzi, takich jak Hrabia Cagliostro, który
za naukowe odkrycia w dziedzinie chemii, fizyki, medycyny i biologii, został
bestialsko zamęczony przez zbrodniczą
katolicką inkwizycję i zamordowany w
watykańskiej twierdzy i katowni w San
Leo we Włoszech. My, o ludzie, nigdy
nie zapominamy orędowników prawdziwego postępu, luminarzy wiary i nauki,
a ludzie wybitni i oddani prawdzie, tacy
jak Hrabia Cagliostro są dla nas prawdziwymi Świętymi Bożymi, a nie jacyś papieże co ich mordowali. Sztuka medytacji, choć jest ściśle naukową, precyzyjną
wiedzą o przewidywalnych rezultatach,
zawsze uważana była za wiedzę Boską,
Kosmiczną, gdyż istnieją starożytne
przekazy mówiące wiele o kontaktach ludzi z innymi cywilizacjami we Wszechświecie, oraz w wyższych wymiarach
bytu, a oba rodzaje istnień, tak czy owak
pochodzą z Niebios, gdy patrzymy na
sprawę z ziemskiego punktu widzenia.
Szczególnie dzieci i młodzież, nastolatkowie powinni być dobrze uczeni sztuki
medytacji, aby wiedzieli jak twórczo i
skutecznie rozwiązywać problemy, a
nade wszystko, aby wiedzieć jak odkrywać sens i cel swego indywidualnego
życia i jak znajdować swe najlepsze
miejsce w społeczeństwie.

Ludzie dłużej medytujący są w zasadzie całkowicie odporni na wszelkie
szkodliwe nałogi i nie ulegają uzależnieniom ani fizycznym, ani też psychicznym, stąd medytacja dla dzieci i
młodzieży jest podstawowym źródłem
dla wszelkiej terapii i rozwoju osobowości. Mózg formuje się aż do około 30
roku życia, kiedy to człowiek uzyskuje pełną dojrzałość osobniczą i ten fakt

trzeba wykorzystywać propagując to
co najlepsze, jak medytację i jarstwo
właśnie wśród osób, które przeżywając swą młodość znajdują się w okresie
Brahmaćarji, w okresie najlepszym dla
intensywnego rozwoju wewnętrznego!
Zamiast narzekać na dzieci i młodzież,
uczcie je chociaż najprostszych rodzajów
medytacji, relaksu, wyciszenia i skupienia, aby nowe pokolenie było dobrze
uformowane, trzeźwe, twórcze i aby
trzymało się prawdy, a nie fałszywego i
szkodliwego dogmatu jakichś zdegenerowanych sekt o inkwizycyjnym rodowodzie. Wszystko, co trzeba pamiętać, to
dobroczynność medytowania w każdym
aspekcie ludzkiego życia i twórczości,
dobroczynność, z której korzystali najlepsi i najwznioślejsi spośród ludzi jak
Sokrates, Awicenna, Lao Tsy, Newton,
Einstein, Bohr, Mendelejew, Gandhi, Luter, King, Pitagoras, Owidiusz, Tołstoj,
Vivekananda, Bodhidharma, Jezus, Buddha, Zaratuszthra, Henoch, Róża Luksemburg, Galileusz, Böhme, Szekspir i
miliony innych im podobnych!
Odpoczywaj intensywnie, relaksuj się
w czasie coraz głębszych i intensywniejszych medytacji, a będziesz odnosić
coraz większą korzyść i sukcesy w każdym aspekcie życia. Bez sztuki medytowania nie daje się w ogóle wyleczyć
około połowy chorób na jakie cierpi
ludzkość, bo uzdrowienie często zależy tylko od jarskiej diety, picia czystej
źródlanej wody, relaksacji i skupienia,
wytworzenia pozytywnych myśli oraz
uczuć, a to wszystko składa się na prawidłową Medytację! Bądźcie ludzie
dobrzy, zdrowi i twórczy, napełniajcie
świat pokojem, braterstwem, prawdą
i postępem, bo to są oznaki medytujących. Medytujący, jak Herkules, Ardżuna, Gandhi czy Król Artur zawsze byli i
są oznaką prawdy, postępu, bohaterstwa
i człowieczeństwa.

OÊrodek Kultury Dalekiego Wschodu!
Stowarzyszenie Macierz zach´ca do przekazywania darowizn na organizacj´ (budow´) OÊrodka Kultury Dalekiego Wschodu! Projekt
zak∏ada utworzenie Centrum Wiedzy Filozoficzno-Duchowej Wschodu (Indii, Persi, Tybetu, Chin, Japonii). Dzia∏alnoÊç OÊrodka
oparta jest na prowadzeniu wyk∏adów, warsztatów, seminariów, wydawaniu bogatej literatury filozoficzno-duchowej, propagowaniu idei g∏´bokiej ekologii, pokoju, jednoÊci wszystkich ras i wyznaƒ.
Zapraszamy sponsorów i wszystkich zainteresowanych budowà, organizacjà OÊrodka
do wp∏acania darowizn na subkonto Stowarzyszenia Macierz (specjalnie na ten cel wydzielone):

Stowarzyszenie Macierz; Nordea Bank Polska SA I O/Gdynia
PL95 1440 1026 0000 0000 0406 3098; swift (dla przelewów mi´dzynarodowych): NDEAPLP2
dopisek: „Dotacja na OÊrodek Kultury Dalekiego Wschodu”

Ka˝dy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przekazanà darowizn´ mo˝e odliczyç od dochodu w wysokoÊci przekazanej kwoty, nie wi´cej
ni˝: osoby fizyczne – 6% dochodu za rok 2005, osoby prawne – 10% dochodu za rok 2005. UWAGA: wysokoÊç darowizny musi byç udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek. Sponsorzy majà tak˝e prawo wglàdu na co zebrane Êrodki zosta∏y wykorzystane i przeznaczone. Ârodki, które wp∏ynà na powy˝sze konto b´dà wykorzystane
wy∏àcznie na Organizacj´ OÊrodka Kultury Dalekiego Wschodu. W przypadku, kiedy z niezale˝nych od nas przyczyn budowa nie zostanie sfinalizowana, ka˝dy z darczyƒców
zostanie o tym poinformowany i b´dzie móg∏ zdecydowaç na co darowizn´ przez niego przekazane przeznaczyç albo wycofaç je z powrotem.
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Stowarzyszenie „Macierz” posiada
osobowoÊç prawnà, a zarejestrowane zostało 14 maja 2002 r. w KRS w Gdaƒsku.
Działa na całym obszarze Rzeczpospolitej Polski posiadajàc liczne przedstawicielstwa w wielu miejscowoÊciach. Podstawowe cele S.M. to krzewienie idei humanistycznych, propagowanie idei ˝ycia
ekologicznego, organizowanie pomocy
osobom potrzebujàcym, upowszechnianie zdrowego trybu ˝ycia (jarstwo, ruch,
çwiczenia, kontakt z przyrodà), poznawanie kultury, sztuki i tradycji ró˝nych narodów, prowadzenie działalnoÊci charytatywnej, upowszechnianie ekotechno-

K A L E N D A R Z
Szczecin – 8/9 paêdziernik 2005
Mistyka ChrzeÊcijaƒska a Joga Ducha
Gł´bokie studia nad Modlitwami Jezusa Chrystusa – Modlitwy Aramejskiej w jej oryginalnym
j´zyku. Modlitwy do Boskiej Matki Królowej Niebios. Duchowe Âpiewanie i Taƒczenie. Uzdrawianie,
Błogosławieƒstwa. O pokorze na Âcie˝ce i Oddaniu.
Mistyka. Organizator: Marzena Klimaszewska tel.
(91) 434-1164
¸ódê – 15/16 paêdziernik 2005
Âcie˝ka Serca Sufich – Subudh
Âcie˝ka MiłoÊci, Pi´kna i Harmonii z całym Stworzeniem. Rozwijanie i Otwieranie Serca. Âpiewy, Taƒce
i Mistyka Przyrody. Odnajdowanie RadoÊci i sensu
˚ycia. Jak pogodziç duchowà praktyk´ z ˝yciem zawodowym i jak osiàgnàç sukces. Uzdrawianie. Organizacja: El˝bieta Kolanowska; tel. 0660-437039 lub
042-6565002; Warsztat prowadzi: Sufia Hazrati
Aliyah Chishty!
Gliwice – 22-23 paêdziernik 2005
Âcie˝ka Diamentowej Dobroci Czohan Morya
Joga BłogoÊci i Pustki. Praktyki z Aniołem Pokoju
(Âantidewa). Odnajdowanie Woli Bo˝ej w codziennym
˝yciu i jak poddaç si´ działaniu Bo˝ej Woli. Posty, Modlitwy, Podró˝e do Niebiaƒskich Âwiàtyƒ.
Organizacja: tel. 0508-777921
e-mail: priyasrimataji@yahoo.com
Cz´stochowa – 29 paêdz. – 1 list. 2005
Joga Âwiadomego Umierania
Jak pokonaç l´k przed Âmiercià. Techniki przenoszenia ÊwiadomoÊci w wy˝sze wymiary egzystencji,
etapy mistycznej Êmierci, brama Êmierci w rozwoju
duchowym, zjawisko Ênienia a Êmierç, anioły Êmierci,
oczyszczanie pociàgu do Êmierci i uwalnianie od
zdarzeƒ fatalnych (klàtw), oczyszczanie doznaƒ sennych i astralu. Organizacja: Aleksandra Barylska tel.
(034) 3615023
Gliwice – 26/27 listopad 2005
Rad˝a Joga, Królewska Âcie˝ka MàdroÊci.
Rozpalanie wewn´trznego Ognia i budzenie Płomienia

logii, naturalnego rolnictwa, prowadzenie szerokiej działalnoÊci informacyjnej
i szkoleniowej poprzez wykłady, kursy i
seminaria oraz indywidualne konsultacje z liderami S.M. Realizujàc swoje cele,
S.M. prowadzi działalnoÊç edukacyjnà,
poprzez organizowanie wykładów, kursów, seminariów (warsztatów sobotnio-niedzielnych) i konsultacji indywidualnych dla swoich członków i osób zainteresowanych. Stowarzyszenie prowadzi
działalnoÊç wydawniczà, szkoleniowà i
informacyjnà. Prosimy pytaç o materiały szkoleniowe w sekretariacie S.M. lub u
lokalnych przedstawicieli stowarzyszenia.

zainteresowania aktualnych członków.
Ogólnie podstawà jest badanie kultury indoeuropejskiej do której nale˝y wi´kszoÊç
ludów Euroazji.

S.M. w ramach innych działaƒ statutowych oferuje patronat swej osobowoÊci
prawnej dla grup i wspólnot alternatywnych, szczególnie zwiàzanych z ekorolnictwem, nowymi ekotechnologiami, sztukà.
Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych, których cele sà zbli˝one
lub podobne. Afiliacje osób, grup, klubów
czy ekofarm odbywajà si´ na zasadach
członkostwa oraz szczegółowej negocjacji
i przedsi´wzi´cia! Szczególny nacisk w zakresie promowania ró˝nych kultur i tradycji S.M. aktualnie kładzie na badanie i studiowanie kultury słowiaƒskiej, Êiwaickiej,
celtyckiej i aryjskiej, co jest przedmiotem

Zarząd Stowarzyszenia „Macierz”

I M P R E Z ,

Poszukujemy te˝ sponsorów oraz osób
ch´tnych do bezinteresownej pracy charytatywnej w całym kraju. Szczegółowe warunki
sponsorowania pozostawiamy do indywidualnej negocjacji, podobnie i zasady poszczególnych inicjatyw charytatywnych jak dokarmianie głodnych czy organizowanie zielonych kolonii dla dzieci, zbieranie funduszów
na operacj´ dla chorych dzieci czy ofiar wypadków. S.M. pomaga te˝ ofiarom przemocy, represji i innym pokrzywdzonym.

SERDECZNIE DZI¢KUJEMY wszystkim naszym
dotychczasowym sponsorom i zach´camy do
zasilenia naszego konta bankowego. Ka˝dy
podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przekazanà na rzecz naszego stowarzyszenia darowizn´ na cele
statutowe mo˝e odliczyç od dochodu w
wysokoÊci przekazanej kwoty, nie wi´cej ni˝:
osoby fizyczne – 6% dochodu za rok 2005,
osoby prawne – 10% dochodu za rok 2005.
UWAGA: wysokoÊç darowizny musi byç udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek.

A K T U A L N O Â C I

˝arliwoÊci i MiłoÊci w Sercu ka˝dej istoty. Jak posiàÊç
MàdroÊç Bo˝à i jak słu˝yç potrzebujàcym. Uwalnianie
od przyczyn i skutków karmy i złego losu. Budzenie
Wewn´trznej RadoÊci i BłogoÊci.
Prowadzi: Âri Priyasri Mataji Devi, tel. 0508-777921
e-mail: priyasrimataji@yahoo.com

Jak stworzyç udany zwiàzek. Jak osiàgnàç Dobrobyt
i Szcz´Êcie na Duchowej Drodze. Oczyszczanie relacji
z partnerem (matkà, ojcem). O zdejmowaniu klàtw i
uroków. Tantryczne Âpiewy i taƒczenie. Cuda. Organizator: Marzena Klimaszewska tel. (91) 434-1164

Gliwice – 3-12 Grudzieƒ 2005
Âwi´ta Navaratri.
Dziesi´ç dni praktyki poÊwi´cone Bogini, Boskiej
Matce, Pramatce Stworzeƒ, ˝eƒskiej BoskoÊci w jej
niezliczonych anielskich formach i manifestacjach
oraz mistyce! Od poniedziałku 03-10-2005 I wtor-ku
04-10-2005 do Êrody 12-10-2005; Saraswati Puja
(cz´Êç Navaratri) wtorek 11-10-2005; Vijaya Dashami
(Dasera) Êroda 12-10-2005. Info: 0508-777921 lub
priyasrimataji@yahoo.com

ZAJ¢CIA CYKLICZNE

Gliwice – 17/18 grudzieƒ 2005
Bhutadêaja Joga – Joga ˚ywiołów
Bhutajaya Yoga w energii Pełni Strzelca, du˝o o
˝ywiołach na kolejny rok praktyki, Hierarchia Strzelca, uwalnianie zanieczyszczeƒ ˝ywiołów w cyklu pór
roku oraz pór doby. Mo˝liwoÊç wzi´cia Inicjacji. O
tym jak rozpoczàç i rozwijaç duchowà praktyk´.
Organizacja: tel. 0508-777921
e-mail: priyasrimataji@yahoo.com
Szczyrk – 21/28 grudzieƒ 2005
CZOHANIJA – Narodziny Âwiatła
Grupowe odosobnienie dla wszystkich osób chcàcych
podà˝aç Drogà Duchowego Rozwoju. Nauki Czohan
Morya i dynastii Maurya władcy Pierwszego Promienia Boskiej Woli. Praktyki poÊwi´cone intensywnej pracy z lotosem Korony-Sahasrara. Surya-Deva
Anioły Słoƒca. Taƒce i Âpiewy Duchowe. Podró˝e do
Niebiaƒskich Âwiàtyƒ. Praca z Siedmioma Czakrami!
Organizacja, Info: 0508-777 921
e-mail: priyasrimataji@yahoo.com
Szczecin – 21/22 styczeƒ 2006
Laya Yoga i Tantra
Jak ˝yç w zwiàzku i gł´boko praktykowaç duchowo.
Magia MiłoÊci. Osiàganie Pełni KobiecoÊci i M´skoÊci.

CZ¢STOCHOWA
Joga Uzdrawiania – wtorki godz.: 19-20.30
Medytcja Pokoju – ka˝da pełnia i nów
info: tel. (034) 361 50 23, 0 661 426 260
ZABRZE
Hatha Joga – poniedziałki godz.: 19-20.30
wtorki godz.: 18-19.30;
Klub “Kwadrat” ul. Âl´czka 8,
Tantra – czwartki godz.: 19-20.00
info: tel. 032 275 82 45
GDYNIA
Hatha Joga – poniedziałki godz.: 19.30-21.00
Klub “Planeta” ul. Armii Krajowej 35
info: tel. 0 880 866 303, 0601 68 49 38

Stowarzyszenie Macierz
zach´ca do przekazywania darowizn
na dzia∏alnoÊç charytatywnà
w tym na

obron´ prawnà
oraz wsparcie dla osób
przeÊladowanych,
gn´bionych i niszczonych

na tle rasowym, Êwiatopoglàdowym,
wyznaniowym, które nie majà
Êrodków utrzymania.
Wszelkie datki na w/w cel prosimy kierowaç
na konto Stowarzyszenia Macierz z dopiskiem
„Na dzia∏alnoÊç charytatywnà”

Kontakt: STOWARZYSZENIE «MACIERZ» Sekretariat: ul. Armii Wojska Polskiego 10/5, 84-100 Puck, Polska; tel./fax: (058) 673 35 18
tel. kom. 0-601 684838; e-mail: macierz@macierz.org.pl; www.macierz.org.pl KRS 0000111709, REGON 192645707, NIP 586-21-04-094
Sk∏adki i dotacje prosimy wp∏acaç na konto: Nordea Bank Polska SA I O/Gdynia, nr konta: 47 1440 1026 0000 0000 0312 4517

