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Kom och träffa Amma

Kom till detta gratisevenemang och inspireras av en unik humanitär och andlig ledare
som nu besöker Danmark för andra året i rad. Det finns goda anledningar till att
39 miljoner människor från hela världen har besökt Amma för att ta emot hennes
omfamning. Ammas närvaro och kärlek är smittsam och djupt inspirerande. Under
evenemanget kan du få Ammas personliga omfamning och också uppleva guidade
meditationer, föredrag om lösningar på vardagliga och världsomfattande problem
och lyssna på vacker meditativ sång och musik. Du kan välja att delta några timmar
eller båda dagarna och dessutom kan du köpa god indisk och västerländsk mat,
snacks och drycker.

Vem är Amma?
Mata Amritanandamayi, även känd som Amma, är känd som en unik humanitär och
andlig ledare. Hon har fått många internationella utmärkelser. Amma har rest världen
runt de senaste 30 åren för att sprida kärlek, hopp och
frid med sin närvaro, visdom och speciella omfamning (darshan) – som har
berört många hjärtan. Amma omfamnar alla trosuppfattningar med sitt budskap om
universell kärlek.
Amma leder den globala volontärbaserade humanitära icke-statliga organisationen
Embracing the WorldTM. Embracing the World hjälper till att lindra bördorna för
världens fattiga genom att bemöta deras mest grundläggande behov – mat, husrum,
utbildning, hälsovård och försörjningsmöjligheter.

Embracing the World™
•
•
•
•

har donerat 75 miljoner dollar till katastrofhjälp sedan 2005
har behandlat 4,7 miljoner patienter gratis
har byggt mer än 47 000 hus för de hemlösa
har planterat mer än 1 miljon träd som del av FN:s
”Billion Tree Campaign”
• har hjälpt mer än 200 000 fattiga kvinnor att starta sin egen
verksamhet i Indien

”Det är slående hur mycket av de insamlade medlen
som faktiskt går direkt till de i nöd.”
Olara Otunno, tidigare president för FN: s säkerhetsråd och
kommission för mänskliga rättigheter

“

Amma är förkroppsligandet
av kärlek.

Hennes närvaro är helande.”


Dr. Deepak Chopra, MD

Tisdag 22 oktober

Program
Morgon
Kl. 08.45 Utdelning av könummer för omfamning (darshan)
Kl. 10.00 Amma anländer till hallen. Efterföljs av guidad
meditation och därefter personlig omfamning
(darshan) till ungefär 16.00
Kväll
Kl. 18.00 Utdelning av könummer för omfamning (darshan)
Kl. 19.30 Andligt föredrag av Amma, guidad meditation
och andlig sång (bhajans)
Kl. 22.00 Personlig omfamning (darshan)

Onsdag 23 oktober

Amma tar emot alla som har ett könummer. Det är därför svårt att avgöra när programmet
slutar – evenemanget kan pågå till efter midnatt.

Morgon
Kl. 08.45 Utdelning av könummer för omfamning (darshan)
Kl. 10.00 Amma anländer i hallen. Efterföljs av guidad
meditation och därefter personlig omfamning
(darshan) till ungefär 16.00
Kväll
Kl. 17.45 Utdelning av könummer för omfamning (darshan)
Kl. 19.00 Andligt föredrag av Amma, fredsceremoni (Puja)
Kl. 21.30 Devi Bhava-omfamning (speciell form av darshan)
Alla kan få ett könummer – även de som tidigare i programmet har fått Ammas
omfamning. Under Devi Bhava-programmet är det möjligt att få ett mantra av Amma
och få instruktioner i hur man använder det. Amma avslutar evenemanget med en
blomsterceremoni. Det är svårt att avgöra när programmet slutar. Det kan pågå ända till på
morgonen.

– över 7.000 personer träffade Amma förra år i Brøndby Hallen

Var volontär på programmet
All hjälp - från en timme till flera dagar - är mycket uppskattad och vi ser fram emot
att träffa dig
Amma-evenemanget organiseras helt av volontärhjälpare, där många från hela Europa deltar år efter år
och njuter av den goda stämningen. Att göra frivilligarbete på Ammas program är lärorikt och roligt, det
öppnar ditt hjärta och expanderar dina horisonter. Vi uppskattar all sorts hjälp, så om du vill hjälpa bara
en eller två timmar, så som i köket, vid försäljningsborden eller logistik och transport så kan du registrera dig redan idag på www.amma-danmark.dk, där kan du skriva vad du vill bidra med. Eller så kan du
träffa oss på montern för frivilliga hjälpare i Brøndby Hallen under programmet.

Gratis entré

Ammas program är gratis för alla. Ingen bokning behövs. Donationer till
Embracing the World:s humanitära aktiviteter är välkomna.

Få en personlig omfamning av Amma

Om du vill ha en personlig omfamning, måste du få ett könummer, kallad token, som
utdelas ungefär 75 min. före varje program. Alla måste ha sitt eget könummer - inklusive
barn och spädbarn - och det är inte möjligt att reservera eller ta emot för andra.
Kom tidigt om du vill få din omfamning tidigt. Vi räknar med att det kommer att bli kö igen
i år och väntan kan kryddas med kaffe / te och mellanmål i korridoren där kön
anordnas. Du kan få två personliga omfamningar under programmet där ett är på
sista dagens kvällsprogram. Om du har fysiska eller mentala utmaningar, hjälper volontärer
att ta hänsyn till dina speciella behov.

Logi

Du hittar en lista av logimöjligheter nära programmet på
www.amma-danmark.dk

Mat och snacks

Det finns en spännande blandning av indiska och västerländska vegetariska
maträtter samt snacks, sötsaker och drycker. Allt är lagat med kärlek av Ammas
volontärer.

Barnområde

Här kan ni leka med era barn. Föräldrar måste alltid ta ansvar för sina egna barn.

Husdjur

Personer med ledarhundstillstånd är tillåtna att ta med sina ledarhundar. Av säkerhetsskäl
är inte andra husdjur tillåtna på programmet.

www.amma-danmark.dk

Info-telefon under programmet: 2282 3037 eller 2428 9153

