AMMA

embracing
the world
®

Sri Mata Amritanandamayi, bekend als ‘Amma’, reist al meer dan 30 jaar over de wereld.
Zij inspireert liefde, hoop en vrede door haar lezingen en darshan - de omhelzing waardoor zij zo
bekend is geworden. Geschat wordt dat ze al 38 miljoen mensen over de hele wereld omhelsde.
Amma’s humanitaire organisatie Embracing the World helpt mensen in nood met het realiseren
van hun basisbehoeften: voedsel, onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en inkomen.
Amma is voor iedereen bereikbaar: haar programma en omhelzing zijn gratis toegankelijk.

OMHELZING • LEZINGEN • MEDITATIE • MUZIEK

16 & 17 OKTOBER 2018 EXPO HOUTEN

BENEFIET VOOR

embracing the world VRIJE TOEGANG

16 & 17 OKTOBER 2018
EXPO, MEIDOORNKADE 24, 3992 AE HOUTEN

KOM AMMA’S INSPIRATIE ERVAREN!
DINSDAG 16 OKTOBER

10.00 Meditatie met Amma en darshan (tot 15.00 uur)
19.30 Lezing door Amma, bhajans (devotionele liederen)
en meditatie
22.00 Amma’s darshan tot begin van de nacht
WOENSDAG 17 OKTOBER

10.00 Meditatie met Amma en darshan (tot 15.00 uur)
19.00 Puja (ritueel voor vrede) en meditatie met Amma
20.30 Devi Bhava: bijzondere darshan vanuit de oude
Vedische traditie

embracing
the world®
MEEHELPEN

Amma’s bezoek wordt georganiseerd
en gedragen door vrijwilligers.
Wilt u meehelpen om duizenden
mensen de kans te geven Amma te
ontmoeten? Sluit u dan aan bij onze
enthousiaste groep vrijwilligers en
beleef Amma’s bezoek van dichtbij.
Vrijwilligers kunnen tegen lage
kosten slapen en eten in de Expo.
Meer info en aanmelden via

WWW.AMMA.NL

Zaal en horeca zijn beide dagen open vanaf 8.30 uur

DARSHAN Amma’s onvoorwaardelijke liefde in een unieke, persoonlijke omhelzing.

Gratis tickets voor Amma’s darshan worden vanaf een uur vóór elk programma
aan iedereen persoonlijk uitgedeeld, op volgorde van binnenkomst.
Reserveren is niet nodig. Tijdens het programma is er volop informatie over Embracing the
World, meditatie, yoga en het Amma Centrum in Nederland en België. In het restaurant zijn
heerlijke maaltijden en snacks verkrijgbaar.

AMMA INFOLIJN Nederland 06 17 82 88 20 (19 - 21 uur) info2018@amma.nl
www.amma.nl België 0484 105 200 (19 - 21 uur) vriendenvanamma@telenet.be

