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Armsad Sai pühendunud,  

Teema: Usaldage oma südant (Trust in Your Heart): 2018. aasta kogu Euroopa palverännak  

Sathya Sai Rahvusvaheline Organisatsiooni 6 & 7 piirkond (tsoon) kutsuvad suure heameelega teid ühinema energeetiliselt 

taastava vaimse palverännakuga Ülima Rahu Asupaika – Prasanthi Nilayami Indias – mis toimub 28. juulist kuni 1. augustini 

2018.   

Bhagavan Sri Sathya Sai pühendunud kogunevad igast Euroopa nurgast, et võtta 2018. aastal ette see eriline palverännak.  

Palverännaku motoks on “Trust in your Heart” (Usalda(ge) oma südant!). Meie armastatud Svaami ütles meile ikka ja jälle 

seda, et süda on see, kus Issand Jumal asetseb. Meie süda kõneleb tõtt. Meie süda hoiab meie elu võtmeid, meie unistused, 

soovid ja ihalused on kõik söövitatud meie südamesse. Me kulutame tihti nii palju energiat, otsides vastuseid ja lahendusi 

väljaspoolt meid endid, aga vaid enda südamest saame me leida vastused kõigile oma küsimustele. Sügaval meie sees asub 

armastuse, väe ja rõõmu põhiolemus (essents). Enda sisemise Ise usaldamine tähendab oma südame usaldamist.   

Palverännaku programm koosneb Euroopa kooris esinemisest, draamaetendusest, tuntud ja õpetatud pühendunute 

inspireerivatest esinemistest, aga ka  meie Jumaliku Issanda poolt puudutatud pühapaikade külastamisest.  

Meil on suur rõõm teile teatada, et Euroopa koori juhib rahvusvaheliselt tuntud blues’i laulja Dana Gillespie. Dana on olnud 

muusikaäris üle 45. aasta ja salvestanud enam kui 65 plaati. Palju tähtsam aga on see, et ta on olnud õnnistatud meie 

Armastatud Svaami poolt lähedase suhtlusega ja Svaami on palunud Danal mitmeid kordi Oma Sünnipäevadel esineda. 

Tähistamaks seda erilist sündmust, pakub Dana Gillespie poolt juhitud Euroopa koor laule Svaamile uuelt albumilt “Trust in 

your Heart”.  

Koor on avatud kõigile pühendunutele: nii noortele kui vanadele. Edasine teave koos laulutekstide ja muusikaga on leitav 

Euroopa Palverännaku kodulehelt: www.european-pilgrimage.org  või saadav teie rahvuslikult koordinaatorilt. 

Euroopa koori proovid leiavad asset erinevates Euroopa piirkondades: Saksamaal, Poolas, Itaalias, Hollandis ja 

Ühendkuningriigis. See on kuldne võimalus piire, kultuure ja traditsioone ületava ühtse ühendatud Sai perena kokkutulekuks. 

Pühednunud võivad osaleda ühes või kõigis proovides, sõltuvalt sellest, kus nad elavad. Erilise kostitusena viime me kõigis 

kohtades läbi õhtut, kus Dana Gillespie esitab veidi bluusi ja teisi laule oma paljudelt albumitelt.  

2018. aasta Euroopa Palverännak langeb kokku 27. juulil tähistatava Guru Puurnima festivali, 25-26. juulil toimuva GoGreen 

konverentsi, 24-26. juulini toimuva GoGreen näituse ja 20-24. juulini toimuva Sathya Sai Noorte Täiskasvanute juhtimise- 

teemalise konverentsiga. 

Edasist teavet palverännaku kohta, kaasa arvatud registreerimine, kuupäevad ja Euroopa Kooriga ühinemine, leiate 

palverännaku veebilehelt: www.european-pilgrimage.org 

Kui teil on veel küsimusi ja vajate abi/juhatust, siis kirjutage e-posti kaudu meie abistavale tiimile:  

info@european-pilgrimage.org 

  

Nii kaua, kui inimesed on omal jalal astunud, on nad tundnud kutset asuda pikale teekonnale, otsimaks olemise tähendust. 

Missugune ka ei oleks teiepoolne palverännakule asumise põhjus, on teekond enamasti elusid muutev. Kas on see uue alguse 

otsimine, uuesti alustamise võimalus või Svaami kõikjalolemise kogemine pühapaigaks olevas Prashanti Nilayamis: see 

palverännak pakub midagi igaühele.  

 

Armastusega, 

Petra von Kalinowski 
Euroopa 7. tsooni juht 
Sathya Sai Rahvusvaheline Organisatsioon

Alida Parkes 
Euroopa 6. tsooni juht 
Sathya Sai Rahvusvaheline Organisatsioon 

 
 


