Dźej Gurudew!
Poniżej znajdują się szczegółowe instrukcje na temat tego, jak dołączyć do
„Darszanu Online z Paramahamsą Vishwanandą” w dniu [data] o [godzina CEST].
Prosimy o dokładne ich przeczytanie, abyś mógł przygotować się na otrzymanie
Darszanu i czuć się swobodnie w trakcie całego procesu.
--Twój Identyfikator
Oto Twój Identyfikator (Ticket ID):
Oto Twój Identyfikator Spotkania (meeting ID):
Ten Identyfikator potwierdza Twoją rejestrację na Darszan Online. Dzięki niemu
dołączysz do wydarzenia. Rodzina, która mieszka razem, otrzymuje tylko jeden
Identyfikator. Prosimy nie przekazywać swojego Identyfikatora innym osobom,
gdyż system nie zaakceptuje zduplikowanych Identyfikatorów.
--Przygotowanie do Darszanu
Spotkanie rozpocznę się o godz. 18:00 CEST.
Ponieważ potwierdzenie Identyfikatorów wymaga czasu (w Darszanie może
wziąć udział do 1000 osób), zalecamy jak najszybciej połączyć się i pozostać
online.
• Kiedy zostaniesz już wpuszczony do „meeting roomu”, nie musisz czuwać
przy komputerze przez cały czas. Jednak aby Darszan Cię nie ominął, bądź
obecny przed ekranem nie później niż o godz. 18.00 CEST.
• Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz bezpłatną aplikację Zoom (https://
zoom.us/download) na swój komputer lub smartfon.
• Otwórz aplikację Zoom i kliknij [Join a Meeting – Dołącz do spotkania].
• Wprowadź Identyfikator Spotkania (Meeting ID) oraz Twój indywidualny
Identyfikator (Ticket ID), które otrzymałeś w tym e-mailu.
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zrobić to krok po kroku, przeczytaj poniższą
instrukcję:
https://www.bhaktimarga.org/events/online-darshan-instructions
•
•

Mogą pojawić się następujące komunikaty:
„Waiting for the host to start this meeting” – „Oczekiwanie na osobę prowadzącą i
rozpoczęcie spotkania”.
LUB
„Please wait. The meeting host will let you in soon” – „Prosimy czekać. Prowadzący
wkrótce pozwoli ci dołączyć do spotkania”.
(Prosimy o cierpliwość i pozostanie w pobliżu komputera w trakcie oczekiwania. To
dobry czas na praktykę dźapy, pranajamy lub intonowanie, aby się wyciszyć i
przygotować do darszanu).

--Kiedy prowadzący pozwolił Ci już dołączyć do spotkania
• Na ekranie zobaczysz wszystkich ludzi, którzy dołączyli do wydarzenia razem
z Tobą.
• Rozpocznij swoją transmisję video (dolny lewy róg ekranu).
• Zwiększ poziom głośności na komputerze lub telefonie (żeby móc usłyszeć
Gurudźiego, jeśli się odezwie).
• Przez cały czas trwania Darszanu twój głos będzie automatycznie wyciszony.
• Upewnij się, że twój widok jest ustawiony na „Speaker View” (prawy górny
róg ekranu), tak żeby widoczny był tylko jeden duży ekran i cztery małe u
góry.
• Prowadzący pojawi się na łączu o godz. 18.00, żeby rozpocząć spotkanie.
--Darszan
• Darszan dostępny jest tylko dla osób, które w danym momencie są online
(czyli dołączyli do spotkania i mają połączenie z Internetem). Zgodnie z
warunkami, na które wyraziłeś zgodę, akceptując przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych, podczas Darszanu Online nie wolno robić
zrzutów ekranu, zdjęć ani żadnych nagrań.
• Mistrz jest nieograniczony, dlatego też jest On w stanie udzielić Darszanu
wszystkim osobom na raz.
• Postępuj zgodnie z Jego instrukcjami, zamykając lub otwierając oczy, jeśli o
to poprosi (upewnij się, że głośność urządzenia jest odpowiednio
ustawiona).
• Kiedy Darszan zakończy się, sesja na Zoomie także zostanie automatycznie
zakończona.
• Po Darszanie usiądź w ciszy i ciesz się tą wyjątkową chwilą.

--Dobrowolne datki
Chociaż Darszany są wydarzeniami wolnymi od opłat, prosimy o rozważenie
przekazania datku. Dzięki twojej pomocy będziemy mogli kontynuować swoje
działania i oferować tę niezwykłą możliwość uczestniczenia w Darszanie ludziom z
całego świata: https://donorbox.org/online-darshan-with-paramahamsavishwananda
Dziękujemy za Twoje wsparcie dla ogólnoświatowej misji Paramahamsy
Vishwanandy, zwłaszcza w tym trudnym okresie. Prosimy, bądź światłem dla tego
świata. Zaproś inne osoby, aby mogły poznać tego wspaniałego Mistrza i Jego
nauki o Boskiej Miłości.
Życzymy miłego Darszanu!

