
AKTIVITETER I AMRITAPURI
Når Amma er i Amritapuri, vil hun normalt give darshan på onsdage, torsdage, 
lørdage og søndage. Mandage, tirsdage og fredage leder Amma som regel en guidet 
meditation og afholder spørgsmål- og svarsessioner. De vigtigste praksisser, beboere og besøgende 
udfører i Amritapuri, er uselvisk tjeneste (seva), hengiven sang (bhajans), chanting af navne på det 
guddommelige (archana) og læsning af hellige skrifter - foruden den personlige åndelige praksis. 
Besøgende er velkomne til at deltage i alle daglige ashram-aktiviteter.

MEDITATION OG YOGA-KLASSER
Vi tilbyder gratis undervisning i INTEGRERET AMRITA MEDITATION® (IAM Meditation).                                                
For nærmere oplysninger om kommende IAM og meditations kurser i Amritapuri, email venligst 
inform@amritapuri.org. 

Almindeligvis tilbyder vi Silent meditations-retreats, Amrita Yoga retreats og desuden åbne yoga 
klasser.
Kontakt Amrita Yoga: www.amritayoga.com & info@amritayoga.com
Kontakt Silent retreat : www.amritasilentretreats.com & info@amritasilentretreats

FRIVILLIG TJENESTE (SEVA)
Alt arbejde i Amritapuri udføres frivilligt. Hvis du er interesseret i at deltage, kan vi hjælpe dig med 
at finde en meningsfuld måde at bidrage på. Arbejdet baseres på, hvor længe du planlægger at 
opholde dig her, din fysiske tilstand og de   aktuelle behov i ashrammen. Amma siger, at vi ved at 
udføre uselviske handlinger og hjælpe andre vil rense os selv for egoisme og åbne vores hjerter til 
betingelsesløst at elske alle.

DAN 2018

Scan denne kode med din smartphone for at 
læse mere på vores hjemmeside. Eller besøg os 
senere på www.amritapuri.org/ashram 

MA Math, Amritapuri PO, Kollam Dt., Kerala 690.546, Indien. 
Tlf: (int 0091) 476 289 6399 Fax: (int 0091) 476 289 7678 
E-mail: inform@amritapuri.org
Amritapuris hjemmeside: www.amritapuri.org
Europæisk hjemmeside: www.amma-europe.org
Amerikansk hjemmeside: www.amma.org
Find Amma på Facebook: Facebook.com/MataAmritanandamayi 
Få indblik i ashrammens daglige liv på Facebook.com/Amritapuri 
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Ammas Tour: Vær opmærksom på at Amma ofte rejser, og at hendes tidsplan nogle gange 
ændrer sig med kort varsel. Det er mest sandsynligt, at Amma er til stede i Amritapuri 
i august og september, samt dele af december og januar. Du er altid velkommen i 
Amritapuri, men hvis du vil sikre dig, at Amma er der under dit ophold, så gå ind på     
www.amritapuri.org og klik på „Yatra“.  Alle er velkomne til at deltage i Ammas ture i 
Indien. Skriv til tourswithamma@gmail.com for mere information. 

DAGLIGT PROGRAM
4:50 - 06:00 Chanting af Lalita Sahasranama (Archana) 

6:30 - 09:00 Meditation, yoga eller anden form for stille praksis 

9:00 - 10:00 Morgenmad

10:00 - 11:00 Archana

10:00 - 13:00 Seva eller andre aktiviteter

13:00 - 14:00 Frokost

14:00 - 17:00 Seva eller andre aktiviteter

17:30 - 18:30 Meditation eller anden stille praksis 

18:30 - 20:00 Bhajans

20:00 - 21:00 Aftensmad

BESØG SKAL ANMELDES I FORVEJEN
Alle internationale besøgende bedes om at registrere deres besøg i forvejen på www. amritapuri.
org/visit. Grupper på seks eller flere personer bedes venligst melde sig mindst 7 dage før.

INDKVARTERING OG MAD
Vi gør alt for at kunne give private værelser til par. Enkeltpersoner kan få eneværelse i det omfang 
disse er tilgængelige, ellers må man dele værelse med andre af samme køn. Alle værelser er meget 
enkle, en seng, en madras på gulvet og badeværelse. Forhør dig om muligheden, når du laver din 
online-tilmelding på amritapuri.org/visit

Når du har fået et sted at bo, vil du blive tilbudt simple indiske måltider. Der findes også vestlige 
retter uden stærke krydderier.

Vi kan ikke modtage kreditkort, betalingskort, rejsechecks eller personlige checks trukket i banker 
uden for Indien. Der er en bank placeret på stedet, hvor du kan hæve kontanter på Visakort og 
MasterCard samt veksle fremmed valuta og rejsechecks. Der findes adskillige pengeautomater i 
nærheden af ashrammen.

SERVICE I AMRITAPURI
• Bank, hæveautomat

• Økologi-afdeling

• Sundhed: Holistiske sundhedsydelser, ayurvedisk hospital og apotek, allopatisk medicinsk klinik
   og apotek

• International telefon og fax samt fotokopimaskine

• Internetadgang

• Biblioteker for børn og voksne (med spirituelle bøger på forskellige sprog) 

• Skrædderi, vaskeri og swimmingpool

 • Vestlig og indisk mad

Amritapuri har et børnebibliotek med spirituelle bøger og undervisningsmaterialer for børn. Der er 
kun mindre legeområder. Forældre opfordres til at medbringe deres børns favoritlegetøj, bøger og 
tegnegrej.

KØRSELSVEJLEDNING TIL AMRITAPURI  ASHRAM
De to nærmeste lufthavne er i Trivandrum (120 km syd for Amritapuri) og i Cochin (160 km nord 
for). Køreturen fra Trivandrum tager omkring 3 timer. Fra den internationale lufthavn i Cochin tager 
køreturen omkring 4 timer. Hvis du gerne vil have en ashram-taxa til at køre dig, skal du bestille den 
online på www.amritapuri.org/visit. Bestil venligst din taxa mindst 24 timer forud for din ankomsttid.

KOMMER DU MED BUS ELLER TOG?
Hvis du kommer med bus eller med tog, er de største byer i nærheden Kayamkulam (12 km nord for 
Amritapuri) og Karunagappally (10 km syd for). Herfra tages en auto-rickshaw til Parayakadavu; du 
kan bede chaufføren om at køre dig til „Amritapuri Ashram, seaside.“

Ved din ankomst bedes du venligst komme direkte hen til det internationale kontor foran templet, 
hvor receptionen næsten altid er åben hele døgnet.


