Meghívó
Kedves Mazdaznan Barátunk!
Örömmel értesítjük, hogy nyolc év után újra lehetőségünk nyílik arra, hogy külföldön élő, hasonló
gondolkodású társainkkal itt, Magyarországon találkozzunk.
Az elmúlt évtizedekben e találkozó minden évben más európai országban került megrendezésre, így például
Svájcban, Dániában, Hollandiában, Angliában, Franciaországban, Németországban. Magyarországon 2003 és
2010-ben volt ilyen rendezvényünk.
Több mint 100 külföldi vendéget várunk, hogy egy kellemes hetet eltölthessünk együtt, Mazdaznan
előadásokat hallgassunk, gyakorlatokat végezzünk, énekeljünk és a jó társaságot élvezzük.
Családi találkozó lévén, szívesen látunk gyermekes családokat is.
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves Családját

a Nemzetközi MAZDAZNAN Családi és Baráti Találkozóra.
A találkozó ideje:

2018. augusztus 11. – augusztus 18.
(7 nappal, 7 éjszaka)
A találkozó helye: A városligettel szemben, a Benczúr szállodában
(Mivel zárt körű rendezvényről van szó, a részvétel csak jelentkezés és fizetés után lehetséges.)

Program
A hét témája, vezérfonala: „Mazdaznan egy titkos tudomány vagy általános bölcselet”
Az egymással való találkozás és megismerkedés élménye mellett a Mazdaznan élettudomány elméletébe és
gyakorlatába pillanthatunk be. A Mazdaznan filozófia, imák és énekek által nyitja fel számunkra örök s
kimeríthetetlen kincsestárát. E tudomány elveire épülő légzés-, mirigy-, lazító- és harmóniagyakorlatok
mellett az öndiagnosztikán át a táplálkozásig sok mindenről hallhatunk.
Közös hetünk vezérfonalát az ütemes légző gyakorlatok alkotják.
A program reggel fél nyolckor kezdődik Mazdaznan gyakorlatokkal. A délelőtt folyamán, előadásokat
hallhatunk, majd étkezés következik. Délután megint előadások lesznek. Vacsora után következnek a nemzeti
estek. Minden nap más nemzet mutatkozik be. A nap közös énekléssel zárul, kb. este 21-kor.

A nemzetközi találkozón bemutatkozik Magyarország is. A magyar kultúra alkotásainak, ill. szellemének
megismeréséhez több kirándulást szervezünk:
- közösen megnézzük BUDAPEST nevezetességeit, ill.
- a Duna-kanyarba – Esztergomba - teszünk egész napos kirándulást.
Mivel egy hetet együtt, közös programokkal töltünk el, jó lenne, ha a napi bejárást választók, a reggeli
gyakorlatokon már jelen lennének és lehetőség szerint egész napon át maradnának.

Hogyan készüljünk fel?
Lelki békénket, szívünk örömét, nyitottságunkat a világra és ha lehet, szeretteinket is hozzuk el!
Emellett jó lenne, ha a nyári találkozóig minél több énekkel és gyakorlattal megismerkednénk. Érdeklődők
jelentkezését várjuk, akik szívesen részt vennének közös énekléseken és gyakorlatokon.
Az idegen nyelvű (angol, német) előadásokhoz várjuk azok jelentkezését, akik tudnak fordítani.

Árak:
Egy ágyas elhelyezés (két ágyas szobában):

630.- Euró*#

Két ágyas szoba:

460.- Euró*#

Két ágyasban plusz pótágy:

395.- Euró*#

Diákoknak:

195.- Euró*#

Gyerek 6 - 12 év

55.- Euró*#

Gyerek 0 - 6 év

ingyenes
# majd Forintban fizetendő

Napi díjak
Napi jegy (étkezések nélkül)

1.200 Ft*

"

Reggelivel (brunchal) 10 órakor

5.000 Ft*

"

Kávé szünetel 14 órakor

3.400 Ft*

"

Vacsorával 17 órakor

5.000 Ft*

"

Reggelivel, Kávé szünetel és Vacsorával

10.400 Ft*

Heti díjak:
Egész hétre (étkezések nélkül)

7.000 Ft*

"

napi 2 étkezéssel (kávéval) – 10 és 17 órakor

57.000 Ft*

"

kirándulásokkal

67.000 Ft*
* árak/fő (gyerek 6-12 éves korig 50%)

Kérjük, jelentkezzen minél előbb!
Az ellátás vegetáriánus vagy vegán.

Az részvétel összeget kérjük átutalásal rendezni, vagy Balog Bélának átadni:
Mazdaznan Életmód Alapítvány
IBAN: HU15 11600006 00000000 78035577
BIC/SWIFT: GIBAHUHBXXX
Megjegyzés: "Név"
Forint átutalás!
A mellékelt jelentkezési lapokat a következő címre várjuk:
Balog Béla
Pengő u. 6-8
1024 Budapest
E-mail: 2018@mazdaznan.eu
Telefon: 06-30-347-1790
A szállodában ágyak korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért is kérjük a jelentkezési határidő betartását.
A fenti árlista csak magyar résztvevőkre vonatkozik. Külföldi Mazdaznan barátaink magasabb részvételi
díjukkal járulnak hozzá a magyar kedvezményes árakhoz.
Azoknak a jelentkezését tudjuk elfogadni, akik július 31-ig bezárólag az ár teljes összeget befizették és a
kitöltött jelentkezési lapot beküldték. Késedelmi díj: 3.000 Ft/fő
A jelentkezési lapot beküldők júniusban visszaigazolást és értesítést kapnak a további részletekről.
Már most örülünk Mazda Szellemében együtt töltött időnknek!
Vidámság a szívben!

Jelentkezési lap
a Nemzetközi MAZDAZNAN Családi és Baráti Találkozóra – 2018. augusztus 11-tól - 18-ig
Név (ill. nevek): __________________________________________________________
________________________________________________________________________
Lakcím: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Telefonszám: ____________________ Mobil: ________________________________
e-mail: _________________________________
Milyen formában kíván részt venni? (A megfelelő szó bekarikázandó.)
Szállodában

Bejáróként étkezéssel

Bejáróként étkezés nélkül

Kérjük, hogy amennyiben nem egy háztartásról van szó, hozzátartozói, illetve barátai jelentkezzenek külön
jelentkezési lapon. Családok, házaspárok jelentkezéséhez egy lap kitöltése elegendő, ha a lakcím megegyezik.
De kérjük, mindenképpen tüntessék fel az összes egy háztartáshoz tartozó jelentkező nevét.
A következő összeget elküldtem/átadtam Balog Bélának: _____________ Ft. Dátum: __________________
Dátum: _________________________ Aláírás: ____________________________________

