swami

s a n ata n b a n
in finland
on his path

Babajin tapaaminen ei opeta uskontoa vaan ajattelun taitoja, filosofista lähestymistä
jopa ‘havahtumista’.
Kuinka filosofiset taidot (ajattelun metodit) ‘ymmärtäminen’, onnellisuus, rauha
saavutettaisi ?
Babaji, is not about religion, ‘Hinduism or Christianity’, but about understanding oneself. How to: understand / realize, be happy and find inner peace teachign of
which are Philosophical part of Sadhu tradition.

SWAMI SANATAN BAN, kulttuurisesti tärkeä henkilö ja
filosofi sekä yhteiskunta kriitikko Intian Rishikeshistä
on tavattavissa / nähtävissä:
-Helsingin Astanga Joogakoululla KE 17.8. klo 19 (ilmainen)
-Kiasmalla TO 18.8. Näyttelyyn pääsee infotiskiltä saatavalla
lipulla ILMAISEKSI salasanalla: MOOO
-Vartiosaari päivänä 21.9. VARTIOSAARESSA on mahdollista
haistella intian tuoksuja erityisessä puhdistautumis-rituaalissa,
ohjelmassa: Nuotio, Vibhuti Puja
-Paneelikeskustelu (Paneldiscussion)
Avartuvan ihmiskuvan keskus TI 16.8.
klo 18-21 p: 050 3247 684 (textiviesti), Uudenmaankatu
* Lahjoituksia vastaanotetaan 5-10€. Sankarimatkailija uskoo
kotiinpaluuseen, Helsinki-Pariisi-Delhi 20.9. josta Helsinki Pariisi
matka puuttuu.
WELCOME TERVETULOA
EI PAKOLLISIA PÄÄSYMAKSUJA jne !! FREE !!

Swami Sanatan Ban:
on Sannyasa askeetikko. Hän noudattaa perinteisiä ravinto, päihteettömyys ja käytös
tapoja. Muttei ole täydellinen. Hän voi opettaa hindu lauluja tai meditaatiota
is at Sannyasa stage and he follows traditional fasting, self discipline (anti-misuse) and he
teaches among others, meditation, Hindu songs & singing, Satsang...
Lisää dokumentoimisesta: Tarkoitus on nostaa tietoisuuden tasoa modernista kulttuurista jossa ihmisen terveys on uhattuna ja (liika) kulutuksen tavat voivat aiheuttaa ajattelemattomuutta. Maya on nimitys ‘todellisuuden harhaanjohtavuudesta’ ja mm. itsekurin
tarpeesta jolla kaikki voimme kontrolloida eri ongelmia, jotka ovat inhimillisiä.
Filosofisesti sanottuna, ongelma ja menestys ovat toistensa olemassaolon ehto.
Further on about documenting: The topic for our mission is to raise awareness of both the
problems of modern culture on ‘human health’: misunderstanding, seld delusion, excessive
consumption leading to substance abuse, self discipline and balance or control of ‘internal
self ’ and their relationship ‘Maya’.
Can anything exist without The dual idea, an object?

