Program III Festiwalu Jogi Kundalini
Taraska, 14-18 czerwca 2017
Środa 14 czerwca
16:00-18:00
18:00-19:00
19:15-19:30
19:30-20:30

20:45-21:30

Rejestracja
Kolacja
Ceremonia Rozpoczęcia III Festiwalu Kundalini Jogi
hala namiotowa
Illuminating Soundsystem - Koncert
Bhagwati Kaur (Lena) i Sebastian Strzelecki
hala namiotowa
Kobiecy Krąg z So Purkh
Męski Krąg z Bhanda Jamee-ai
Adi Shakti Kaur (Agnieszka Lugierska)
Siri Gian Singh (Piotr Miliszkiewicz)
Sat Inder Kaur (Wanda Willim-Becker)
Harjeet Singh (Tomasz Wiński)
hala namiotowa
domek D3

Czwartek 15 czerwca
04:30-07:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:15-13:00

13:30-14:30
14:45-16:15

16:30-18:00

18:00-19:00
19:15-20:45

Sadhana Ery Wodnika
hala namiotowa
Śniadanie
Spotkania w Grupach Sewy
na zewnątrz przed budynkiem, w razie niepogody sala przed jadalnią
The Blockbuster: Przełamywanie Karmicznych Kwadratur
Kundalini Shakti Master Class z Guru Dharamem (Wielka Brytania)
hala namiotowa
Obiad
O 3 Funkcjach
Kundalini Joga dla
Umysłu
Początkujących
Hari Kartar Kaur
Prabhu Uttam
(Agnieszka
Singh
Ziobrowska)
(Ilkka Almonkari)
hala namiotowa
domek D3
Kundalini Joga i Gatka – czyli Sztuka
Walki Sikhów
Harsaran Singh (Sergiej Bukatsela Ukraina)
hala namiotowa
Kolacja
Relaxing Zone - Strefa
Relaksu
Charan Ram Singh
(Chorwacja)
hala namiotowa

Joga w Kolorach Tęczy
Bhagwati Kaur (Lena
Wojczuk)
sala 15

Joga i medytacja
dla dzieci
Amanbir Kaur
(Małgorzata
Pawłowska)
sala przed jadalnią
Joga Art – zajęcia i warsztaty dla dzieci i
młodzieży - Warsztat intuicyjnego
malowania mandali
Prem Jiwan Kaur
sala 15

Klucz do Kultywowania
Prawdziwej Jaźni
Sat Inder Kaur
(Wanda Willim-Becker)
domek D3

Samouzdrawianie
Meditative Healing
Jagat Prem Kaur
(Beata Pasikowska)
sala 15
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20:45-21:30

Kobiecy Krąg z So Purkh
Adi Shakti Kaur (Agnieszka Lugierska)
Sat Inder Kaur (Wanda Willim-Becker)
hala namiotowa

Męski Krąg z Bhanda Jamee-ai
Siri Gian Singh (Piotr Miliszkiewicz)
Harjeet Singh (Tomasz Wiński)
domek D3

Piątek 16 czerwca
04:30-07:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:30

11:45-13:15

13:30-14:30
14:45-16:15

16:30-18:00

18:00-19:00
19:15-20:45

20:45-21:30

Sadhana Ery Wodnika
hala namiotowa
Śniadanie
Spotkania w Grupach Sewy
na zewnątrz przed budynkiem, w razie niepogody sala przed jadalnią
Jak zrozumieć swoje relacje z ludźmi i radzić sobie z emocjami.
Param Dhyan Kaur & Paramjot Singh (Tajlandia/Niemcy)
hala namiotowa
Shakti Dance –
Otwórz Drzwi do
Starożytne Techniki
Joga i medytacja
Joga Tańca
Złotej Świątyni
Masażu i Uzdrawiania dla dzieci
Grażyna Smith
Harjeet Singh
Sachdhyan Kaur
Amanbir Kaur
hala namiotowa
(Tomasz Wiński)
(Katarzyna Janeczko)
(Małgorzata
domek D3
sala 15
Pawłowska)
sala przed jadalnią
Obiad
Shakti i Bhakti
Praca z Traumami
czyli Kochanek i
Sevati
Wojownik
(Justyna Sleigh)
Marek
domek D3
Miedziewski
hala namiotowa
Kundalini Joga i Gatka –
czyli Sztuka Walki Sikhów
Harsaran Singh (Sergiej Bukatsela
Ukraina) hala namiotowa
Kolacja
Koncert Mantr i Muzyki Duszy
Siri Sadhana Kaur (Wielka Brytania)
hala namiotowa
Kobiecy Krąg z So Purkh
Adi Shakti Kaur (Agnieszka Lugierska)
Sat Inder Kaur (Wanda Willim-Becker)
hala namiotowa

Opowieści o Szkole
Uzdrawianie serca
Miri Piri / Warsztaty
– warsztat Sat Nam
wiązania turbanu
Rasayan
Aloka KiranJot Kaur
Har Anand
(Wielka Brytania)
(Barbara Maziarska)
sala 15
sala przed jadalnią
Joga Art – zajęcia i warsztaty dla dzieci i
młodzieży - tworzenie bransoletek na wzór
mal indyjskich Prem Jiwan Kaur
sala 15

Męski Krąg z Bhanda Jamee-ai
Siri Gian Singh (Piotr Miliszkiewicz)
Harjeet Singh (Tomasz Wiński)
domek D3
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Sobota 17 czerwca
04:30-07:00
08:00-09:00
09:00-10:00
10:00-11:30

11:45-13:15

13:30-14:30
14:45-16:15

16:30-18:00

18:00-19:00
19:30-22:00

Sadhana Ery Wodnika
hala namiotowa
Śniadanie
Spotkania w Grupach Sewy
na zewnątrz przed budynkiem, w razie niepogody sala przed jadalnią
Mantra Dance Taniec Czakr
Siri Sadhana Kaur (Wielka Brytania)
hala namiotowa
Klucz do
Mistrzowska Moc i Razem w Intencji
Joga i medytacja
Odblokowania
Zaufanie - techniki Pokoju na Świecie
dla dzieci
Nieskończonej
dla Układu
Patvinder Kaur (Anna Amanbir Kaur
Mocy
Nerwowego
Mostowicz)
(Małgorzata
Pawłowska)
Keval Darshan
Monika Błaszczyk
sala 15
sala przed jadalnią
Singh
domek D3
hala namiotowa
Obiad
Jak być Liderem
Kundalini Shakti
Krija i Medytacja Joga Nidra
Dhyanjot Kaur (Ida Siebie
Joga – Seksualność
Serca
Harman
Jot
Kaur
Tracz)
i Duchowość
Karam Kaur
(Katarzyna
(Wioletta Sadurek
Monika Meherbani
Ciborowska)
Diamondheart)
domek D3
Kaur
hala namiotowa
sala 15
sala przed jadalnią
Joga Nidra
Prabhu Uttam
Kaur
(Basia Almonkari)

Moc Miłości
Basia Baczkura
domek D3

Stapianie się z
Nieskończonym –
O Śmierci i Umieraniu
Zbyszek Becker
sala 15

hala namiotowa
Kolacja
Yoga Dance Night!
Joga aby przypomnieć sobie Kim Jesteś + Medytacja w Tańcu
Siri Gian Singh (Piotr Miliszkiewicz) hala namiotowa

Joga Art warsztaty
dla dzieci i
młodzieży
zdobienie henną
Prem Jiwan Kaur
sala przed jadalnią

Niedziela 18 czerwca
04:30-07:00

Sadhana Ery Wodnika hala namiotowa

08:00-09:00
09:00-10:00

Śniadanie
Spotkania w Grupach Sewy
na zewnątrz przed budynkiem, w razie niepogody sala przed jadalnią
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10:00-11:30

11:45-13:15

13:30-14:30

Pokonać Strach.
Param Dhyan Kaur & Paramjot Singh (Tajlandia/Niemcy)
hala namiotowa
Ceremonia Zakończenia III Festiwalu Kundalini Jogi
Koncert Mantr
hala namiotowa
Obiad

Hala namiotowa – na prawo od budynku głównego
Domek D3 – dalej, za halą namiotową
Sala 15 – w głównym budynku, na parterze, na prawo, w korytarzu
Jeśli prowadzący zdecyduje się prowadzić zajęcia na zewnątrz na trawie, zbiórka jest wcześniej,
zawsze w przypisanym pomieszczeniu.
Spotkania w Grupach Sewy
Każdy uczestnik festiwalu bierze udział w jednej z grup sewy. Swój udział w danej grupie sewy
deklarujemy wcześniej kontaktując się z opiekunem/ prowadzącym lub przy rejestracji na festiwalu.
Grupy sewy:
Organizacyjna - Siri Gian Singh (Piotr Miliszkiewicz)
Muzyczna - Harjeet Singh (Tomasz Wiński)
Dla Dzieci i Młodzieży - Adi Shakti Kaur (Agnieszka Lugierska)
Dla Początkujących - Prabhu Uttam Singh (Ilkka Almonkari)
Sprzedaż na Festiwalu
Chcesz sprzedawać swoje produkty na festiwalu?
Skontaktuj się z Grupą Organizacyjną - Siri Gian Singh (Piotr Miliszkiewicz)
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Blockbuster: Przełamywanie Karmicznych Kwadratur
Kundalini Shaki Master Class z Guru Dharamem
Czwartek, 10:15-13:00, hala namiotowa
Przyczyną największych życiowych wyzwań są Kwadratury Karmiczne, które wywierają decydujący
wpływ na okoliczności naszego życia. Kwadratury te powstają z Samskar pochodzących z poprzednich
wcieleń, które to tworzą naszą osobistą karmiczną historię i kształtują właściwości wewnętrznych i
zewnętrznych aspektów naszego życia. Praktyka duchowa jest bezpośrednim generatorem, który ma
za zadanie przyspieszyć twój osobisty proces, tak, żeby pokonać przeciwności, przy jednoczesnym
kultywowaniu czystego potencjału Pustki.
Kundalini Shakti wskazuje nam jak skorzystać z impulsu chwili, tu i teraz, żeby przełamać węzeł
karmiczny przy pomocy siły twojej Projekcji i Kreatywnej i energii.
Oczyść blokady te znane i nieznane w twoim polu energetycznym. A wtedy harmonia i pokój oraz to,
co starożytni nazywali „Boska prędkością” będą mogły dominować w twoim życiu.

Guru Dharam uczy Kundalini Jogi od
1979 roku. Jest założycielem, w 1989
roku, Lotus Healing Centre,
multidyscyplinarnego centrum
leczniczego, w Londynie. Do roku 1997
zajmował stanowisko wiceprezydenta
Akademii Medycyny Wschodniej. Swoje
formalne kwalifikacje medyczne
uzupełnił intensywnymi podyplomowymi
studiami ezoterycznymi: Kabała,
MesoAmerican Shamanic Dreaming,
praktyki uzdrawiające Afryki Zachodniej
oraz wiele lat studiów Mastery Path,
White Lotus healing, Black Hat Feng Shui,
Red Thread Empowerment. Od roku 1980
Guru Dharam rozwinął praktyczny system
Joga Terapii, stosując naukę Jogi
Kundalini, mantry i wizualizacje,
pomagając wielu tysiącom ludzi na
drodze w kierunku zdrowszego i
szczęśliwego życia. Jako dyrektor
Kundalini Medicine rozwinął Międzynarodowy Trening Terapii Kundalini Jogą, jako bezpieczne i
terapeutyczne uzupełnienie do zasad zachodniej praktyki medycznej. Guru Dharam jest jednym z kilku
autoryzowanych Nauczycieli, uczonych bezpośrednio przez Yogi Bhajana. Jest zarejestrowany jako KRI
Mentoring Lead Teacher Trainer Level I i II.

Koncert Mantr i Muzyki Duszy
Siri Sadhana Kaur
Piątek, 19:15-20:45, hala namiotowa
„Każda osoba jest instrumentem w orkiestrze, która jest całym Wszechświatem, a każdy głos jest
muzyką, która pochodzi od jednego z tych instrumentów.”
Hazrat Inayat Khan
To nie będzie tylko koncert, ale również doświadczenie naszej Duszy. Poprzez niepowtarzalne mantry z
tradycji kundalini jogi w wykonaniu Siri Sadhany Kaur będziemy w stanie nie tylko podnieść swoje
wibracje w trakcie słuchania, ale również doświadczyć mocy i transformacji poprzez głos, który
wzbogaca zarówno serce i Duszę.
Siri Sadhana Kaur (Debora Collister) - brytyjka mieszkająca i pracująca razem ze swoją córką Aloką w
Londynie. Siri uczy i zachęca innych, by doświadczać siebie jako radosnych instrumentów ekspresji i
transformacji. Wieloletnie występowanie na międzynarodowych scenach pozwoliło jej rozwinąć się
zawodowo w pracy z głosem, muzyką oraz ruchem. Studiowała w londyńskiej szkole aktorskiej
LAMBDA, a także w Paryżu z innowacyjnym mistrzem ruchu Jacquesem Lecoq. Występowała na
scenach teatralnych Edynburga, Dublina, Paryża i USA, a także scenach muzycznych z muzyką jazzową,
bluesową, czy gospel. Jest certyfikowanym praktykiem Tai Chi Chuan, a od 20 lat nauczycielką jogi
kundalini wg Yogi Bhajana. Obecnie koncertuje, prowadzi warsztaty Mantra Dance i śpiewania,
prowadzi także chór acapella i uczy przyszłych nauczycieli kundalini jogi na kursach nauczycielskich 1 i
2 poziomu oraz w szkole Karam Kriya. Nagrała 6 płyt CD z mantrami i muzyką duchową.

Mantra Dance Taniec Czakr
Siri Sadhana Kaur
Sobota, 10:00-11:30, hala namiotowa
„Taniec jest ukrytym językiem duszy.” Martha Graham, amerykańska tancerka, nauczyciel i choreograf
tańca nowoczesnego, 1894-1991.
Czakry to subtelny system energetyczny ciała, który wzmacnia i zrównoważy nasze zdrowie i witalność
poprzez eliminowanie, przetwarzanie i oczyszczanie. Poprzez zabawę z tańcem współczesnym i
etnicznym, mocą sztuki walki oraz mądrość i spokój jogi będziemy czerpać z wrodzonych zdolności
uzdrawiania systemu czakr. Taniec ten łączy w sobie wykwintną moc wibracji oraz tonacji mantr
kundalini jogi oraz swobodę i radość ekspresji tanecznej poprzez ciało w kierunku transformacji,
dzięki czemu możemy z łatwością przejść w stan łaski i naturalnej radości przy dźwiękach muzyki,
która przemawia bezpośrednio do naszej duszy i sprawia, że wszystkie nasze komórki nucą.
W czasie tego warsztatu korzystając ze starożytnych mantr wywodzących się z tradycji kundalini jogi i
inspirującej muzyki stworzonej przez Siri Sadhanę Kaur doświadczymy pełnego potencjału wokalnego
naszego głosu oraz pełnej ekspresji ciała poprzez taniec, aby przywrócić nam witalność, promienność
oraz nieograniczoną swobodę.
Warsztat jest odpowiedni dla każdego, bez względu ma płeć, wiek, kondycję i sprawność ruchową.
Siri Sadhana Kaur (Debora Collister) - brytyjka mieszkająca i pracująca razem ze swoją córką Aloką w
Londynie. Siri Sadhana Kaur uczy i zachęca innych, by doświadczać siebie jako radosnych
instrumentów ekspresji i transformacji. Wieloletnie występowanie na międzynarodowych scenach
pozwoliło jej rozwinąć się zawodowo w pracy z głosem, muzyką oraz ruchem. Studiowała w
londyńskiej szkole aktorskiej LAMBDA, a także w Paryżu z innowacyjnym mistrzem ruchu Jacquesem
Lecoq. Występowała na scenach teatralnych Edynburga, Dublina, Paryża i USA, a także scenach
muzycznych z muzyką jazzową, bluesową, czy gospel. Jest certyfikowanym praktykiem Tai Chi Chuan,
a od 20 lat nauczycielką jogi kundalini wg. Yogi Bhajana. Obecnie koncertuje, prowadzi warsztaty
Mantra Dance i śpiewania, prowadzi także chór acapella i uczy przyszłych nauczycieli kundalini jogi na
kursach nauczycielskich 1 i 2 poziomu oraz w szkole Karam Kriya. Nagrała 6 płyt CD z mantrami i
muzyką duchową.

Opowieści o Szkole Miri Piri Academy
Warsztaty wiązania turbanu
Aloka KiranJot Kaur
Piątek, 14:45-16:15, sala 15

Aloka Kiranjot Kaur ma 14 lat i praktykuje regularnie Kundalini Jogę. Pięknie śpiewa, dając koncerty
razem ze swoją matką Siri Sadhana Kaur, nagrała już kilka mantr i plyt muzycznych. Aloka rok temu
rozpoczęła naukę w Miri Piri Academy - słynnej szkole założonej przez Yogi Bhajana w Amritsarze w
Indiach. Na spotkaniu opowie nam o Miri Piri, czyli o tym, jak wygląda nauka jogicznego stylu życia,
wypełnionego jogą, medytacją i sewą. Aloka nauczy nas sztuki wiązania turbanu, którą uczniowie Miri
Piri mają opanowaną do perfekcji.

Pokonać Strach
Param Dhyan Kaur & Paramjot Singh
Niedziela, 10:00-11:30, hala namiotowa
Zycie oparte na strachu to fatalny blok na drodze rozwoju. Umysł negatywny sprzęgnięty jest z twoim
ego i blokuje cię przed wszystkim, co jest dla ciebie dobre. Strach penetruje najgłębsze zakamarki
twojej wyobraźni i wyciąga każdy możliwy najokropniejszy scenariusz po to, aby cię sparaliżować.
Potem używa ego, żeby skłonić cię do zrobienia rzeczy, które tymczasowo złagodzą lek i strach, aby
jednocześnie wcisnąć je głębiej w podświadomość. I wtedy po prostu nie jesteś już w stanie widzieć
rzeczy wyraźnie, takimi, jakimi są. Już czas, żeby to zmienić!!
Param Dhyan jest obdarzona wysokim stopniem wrażliwości i empatii do pracy z energią
uzdrawiającą. Dorastała w Niemczech. Doświadczenie ciężkiej choroby i śmierci ojca zrodziło w niej
potrzebę profesjonalnego rozwoju jako holistycznego i duchowego uzdrowiciela. Po ponad 14 latach
pracy jako uzdrowiciel, z klientami z całej Europy, rozwinęła własną, głęboką alternatywną i
holistyczną metodę terapii o nazwie „Touch of Soul”. Poprzez masaż, zdrowy styl życia, suplementy,
Kundalini Jogę, medytację, medycynę alternatywną (Spagyrik/Solunate), zapewnia doskonały balans
pomiędzy tradycyjną i alternatywną medycyną. Dzięki połączeniu delikatnego masażu z chanellingiem
uzdrawiającej energii umożliwia swoim pacjentom uzdrowienie z chorób fizycznych i uzyskanie
dostępu do zablokowanych ran duszy i traum z dzieciństwa. Param Dhyan jest licencjonowanym
naturopatą, mistrzem reiki i terapeutą metody regresingu Michaela Newtona.
Jest także certyfikowanym nauczycielem
Kundalini Jogi, renomowanym
kinezjologiem i psycho-kinezjologiem.
Pracuje także z pacjentami z
problemami onkologicznymi i
uzależnieniami w Europie. Prowadzi
swoje własne centrum uzdrawiania w
Niemczech, ale także, razem z Paramjot
Singhiem, prowadzą specjalne szkolenia
w ośrodkach spa wellness i oboje
podróżują po całym świecie, oferując
jogę, medytacje, warsztaty i treningi
uzdrawiające. Posiadają referencje z
całego świata.
Paramjot Singh Khalsa jest
uzdrowicielem, biznesmenem, doradcą,
terapeutą i joginem, nauczycielem Jogi
Kundalini. Urodził się w Tajlandii w
rodzinie Sikhów. We wczesnej młodości
zainteresował się Vipassaną, medytacją i
duchowością, co przywiodło go do jogi,
medytacji i uzdrawiania. Wiele czasu spędził na praktykowaniu sztuki medytacji w różnych tradycjach,
takich jak buddyzm, sikhizm, hinduizm, zen. Prowadził z powodzeniem biznes w Tajlandii, jednak
czując, że czegoś mu brakuje, odkrył Jogę Kundalini.
Paramjot był aktywnym członkiem organizacji 3HO w Azji, która tworzy społeczność i organizuje
Festiwal Jogi Kundalini w Azji. Specjalizuje się w nauczaniu technik leczenia uzależnień. Bral udział
przez 4 lata w 12-stopniowym programie rehabilitacji z uzależnień w Tajlandii. Obecnie, razem z Sat
Dharam Kaur z Kanady, jest trenerem Beyond Addiction Program na Europę. Aktualnie mieszka i
naucza w Stuttgarcie, w Niemczech. Współtworzy Touch of Soul Recovery program i z pasją dzieli się
nim ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu uzależnień.

Jak zrozumieć swoje relacje z ludźmi i radzić sobie z emocjami.
Param Dhyan Kaur & Paramjot Singh
Piątek, 10:00-11:30, hala namiotowa
Na tej sesji będziesz badać relację, którą masz z samym sobą. Czy rozumiesz, co to jest relacja, związek
i jak je tworzyć? Przetransformuj swoją świadomość związków i relacji. Stwórz przejrzystość i głębię
swojego związku z własną dusza. Po to, żeby odnaleźć spokój wewnątrz siebie. Dopiero i tylko wtedy,
kiedy zrozumiesz swoja relację z samym sobą i swoimi emocjami, dopiero wtedy możesz stworzyć
harmonię ze swoim partnerem. Jak traktujemy się nawzajem? Jak pomagamy sobie i równoważymy
się nawzajem? Połączmy się ze sobą nawzajem, wyrażając miłość i jedność, i medytujmy, aby być
JEDNOŚCIĄ.
Param Dhyan jest obdarzona wysokim stopniem wrażliwości i empatii do pracy z energią
uzdrawiającą. Dorastała w Niemczech. Doświadczenie ciężkiej choroby i śmierci ojca zrodziło w niej
potrzebę profesjonalnego rozwoju jako holistycznego i duchowego uzdrowiciela. Po ponad 14 latach
pracy jako uzdrowiciel, z klientami z całej Europy, rozwinęła własną, głęboką alternatywną i
holistyczną metodę terapii o nazwie „Touch of Soul”. Poprzez masaż, zdrowy styl życia, suplementy,
Kundalini Jogę, medytację, medycynę alternatywną (Spagyrik/Solunate), zapewnia doskonały balans
pomiędzy tradycyjną i alternatywną medycyną. Dzięki połączeniu delikatnego masażu z chanellingiem
uzdrawiającej energii
umożliwia swoim
pacjentom
uzdrowienie z chorób
fizycznych i uzyskanie
dostępu do
zablokowanych ran
duszy i traum z
dzieciństwa. Param
Dhyan jest
licencjonowanym
naturopatą, mistrzem
reiki i terapeutą
metody regresingu
Michaela Newtona.
Jest także
certyfikowanym
nauczycielem Kundalini Jogi, renomowanym kinezjologiem i psycho-kinezjologiem. Pracuje także z
pacjentami z problemami onkologicznymi i uzależnieniami w Europie. Prowadzi swoje własne
centrum uzdrawiania w Niemczech, ale także, razem z Paramjot Singhiem, prowadzą specjalne
szkolenia w ośrodkach spa wellness i oboje podróżują po całym świecie, oferując jogę, medytacje,
warsztaty i treningi uzdrawiające. Posiadają referencje z całego świata.
Paramjot Singh Khalsa jest uzdrowicielem, biznesmenem, doradcą, terapeutą i joginem,
nauczycielem Jogi Kundalini. Urodził się w Tajlandii w rodzinie Sikhów. We wczesnej młodości
zainteresował się Vipassaną, medytacją i duchowością, co przywiodło go do jogi, medytacji i
uzdrawiania. Wiele czasu spędził na praktykowaniu sztuki medytacji w różnych tradycjach, takich jak
buddyzm, sikhizm, hinduizm, zen. Prowadził z powodzeniem biznes w Tajlandii, jednak czując, że
czegoś mu brakuje, odkrył Jogę Kundalini.
Paramjot był aktywnym członkiem organizacji 3HO w Azji, która tworzy społeczność i organizuje
Festiwal Jogi Kundalini w Azji. Specjalizuje się w nauczaniu technik leczenia uzależnień. Bral udział
przez 4 lata w 12-stopniowym programie rehabilitacji z uzależnień w Tajlandii. Obecnie, razem z Sat
Dharam Kaur z Kanady, jest trenerem Beyond Addiction Program na Europę. Aktualnie mieszka i
naucza w Stuttgarcie, w Niemczech. Współtworzy Touch of Soul Recovery program i z pasją dzieli się
nim ze wszystkimi, którzy cierpią z powodu uzależnień.

Kundalini Joga i Gatka – czyli Sztuka Walki Sikhów
Harsaran Singh (Sergiej Bukatsela)
Czwartek i Piątek, 16:30-18:00, hala namiotowa
„Nauczę wróbla polować na sokoła, a człowieka walczyć z całą armią wroga” (Guru Gobind Singh)
Słowo Gatka (w języku Sikhów, Gurmukhi) oznacza tego, kto jest wolny i pełen gracji. Joga Kundalini
oraz sztuka walki Sikhów – Gatka, to były obie dyscypliny, których nauczał Yogi Bhajan i te dwie
święte nauki są ze sobą ściśle związane, na zasadzie synergii. Joga Kundalini to forma introwertyczna,
a Gatka – ekstrawertyczna. W Gatce fraza „Święty Wojownik” oznacza poszukiwanie przez ucznia
równowagi pomiędzy funkcjami czasu i duchowości. Święty Wojownik walczy nie atakując, żyje w
pokoju, przezwyciężając siebie samego w walce. Celem Świętego Wojownika jest Pustka: brak
pragnień i chęci zemsty. Filozofia Gatki uczy nas bycia odpowiedzialnymi i samowystarczalnymi dla
ochrony siebie i słabszych. Jest to system walki, który łączy umiejętności duchowe, psychiczne i
fizyczne. Podstawą Gatki są unikalne dynamiczne medytacje, pomagające koncentrować uwagę i
balansować półkule mózgowe. Pantra – jest to sekwencja czterech kroków, którą praktykuje się i
powtarza codziennie, niezależnie od tego, czy jesteście początkujący, czy zaawansowani w Gatce.
Joga Kundalini w połączeniu ze sztuką Gatki pomaga wyrobić w sobie doskonałość, siłę charakteru,
męstwo, uczciwość, odwagę, odpowiedzialność, bycie świadomym, zdyscyplinowanym, bycie sobą
samym z czystym sercem.
Praktyka Gatki pomaga zrównoważyć polaryzację żeńską (działanie w obronie i słuchanie) i męską
(działanie w ataku i mowę). Wyrównuje i harmonizuje meridiany energetyczne w ciele i w umyśle,
łączy umysł i ciało w jedną całość, daje odczuwanie energii i przestrzeni wokół siebie, rozwija nimb,
aurę i ciało praniczne. Silnie wzmacnia tzw. 10 ciało (świetliste), harmonizuje umysł, balansuje umysły
negatywny i pozytywny, rozwijając umysł neutralny.
Na warsztacie będziemy ćwiczyć:
- bazową technikę Pantry, która jest podstawowym ćwiczeniem w Gatce. Nauczymy się techniki jej
wykonywania, jak również jej wewnętrznego sensu. Będziemy także uczyć się diagnozować kondycję
człowieka (świadomość integracji oraz włączania i wyłączania poszczególnych obszarów ciała i
umysłu), przy pomocy analizy ruchów w Pantrze.
- zdobędziemy praktyczne umiejętności walki krótkim i długim kijem i wykonywanie z jego pomocą
głównych ruchów obrotowych (ósemek), które są korzystne dla rozwoju mózgu i umiejętności
motorycznych.
- walkę i medytację w parach dla wyczucia równowagi i wypracowania skutecznej komunikacji.
- dynamiczne medytacje z użyciem kija.
Harsaran Singh (Sergiej Bukatsela) jest znanym na Ukrainie nauczycielem Jogi Kundalini szkoły Yogi
Bhajana oraz nauczycielem Gatki – sikhijskiej sztuki walki. Swoją przygodę z osobistym rozwojem
duchowym rozpoczął w 1987 roku. Od 1990 roku praktykuje Jogę Kaukaską i Mazdaznan. Opracował
kilka autorskich technik i dyscyplin, m.in. kompleks uzdrawiający „Arkansil”, system „Telemantyka” a
także kursy: Szkołę harmonizacji osobowości, Szkołę analizy mantycznej. Prowadził praktyczne i
teoretyczne lekcje jogi i sztuk walki dla jednostki armii i marynarki „Specnaz” na Politechnice w
Kijowie i był wykładowcą przedmiotu Psychologiczna Cybernetyka oraz opracował metody panowania
nad ciałem i myślami człowieka w rożnych sytuacjach - Joga Językiem Nauki

Klucz do Kultywowania Prawdziwej Jaźni
Sat Inder Kaur (Wanda Willim-Becker)
Czwartek, 19:15-20:45, domek D3
"Klucz do kultywowania Prawdziwej Jaźni" - to technika otwierająca bramy do nieskończonego
przepływu energii wszechświata. Ta praktyka wprawia nas w stan całkowitego poddania się (poddaje
się nasze ego ). Stan, w którym zdajemy sobie sprawę, skąd płynie moc do kreowania naszego życia.
W takim stanie Świadomości odkrywamy i stwierdzamy, że Miłość jest tutaj. Miłość była tu przez cały
czas i przez przyjęcie tego, co Miłujący Stwórca chce nam przynieść, zyskujemy całe bezpieczeństwo,
jakiego potrzebujemy. Zapraszam do wspólnego odkrywania. Sat Nam.
Sat Inder Kaur (Wanda Willim-Becker)
Choć swoją przygodę z jogą rozpoczęłam już w 1993 roku, to w jodze kundalini zakochałam się od
pierwszego głębokiego oddechu na warsztacie w roku 2007. To było jak powrót do domu po bardzo
długiej podróży. Ta fascynacja trwa do dziś i ułatwia mi świadome doświadczanie wszystkich odcieni
życia. Od roku 2008 prowadzę systematycznie zajęcia jogi kundalini, tak jak jej nauczał Yogi Bhadżan,
aby móc z radością oglądać ludzi, którzy – odzyskując dzięki tej praktyce wiarę w swoją wyższą Jaźń –
odzyskują własne zdrowie, szczęśliwość i świętość.

Razem w intencji pokoju na świecie
Patvinder Kaur (Anna Mostowicz)
Sobota, 11:45-13:15, sala 15
"Nie będzie pokoju na świecie bez pokoju w sercu człowieka. Nie będzie pokoju w twoim sercu,
dopóki nie zrozumiesz i nie doświadczysz związku z własną duszą" Yogi Bhajan 19.05.1989
Podczas tej sesji , poprzez pracę z ciałem i medytację, otworzymy nasze serca, będziemy wypełniać je
pokojem. Naszą energię wyślemy do wszystkich zakątków świata, które teraz potrzebują pokoju.
Spróbujemy być obecni wszędzie tam, gdzie panuje niepokój i wojna. Połączymy się w medytacji z
tymi miejscami, i ludźmi, którym możemy przekazać naszą energię, pokój naszych serc. Będziemy
wspólnie tworzyć pokój w naszych sercach, w naszym najbliższym otoczeniu, na całym świecie. Razem
możemy więcej :)
Patvinder Kaur (Anna Mostowicz)
uczę jogi kundalini i popularyzuję tzw. jogę korporacyjną – zajęcia w miejscu pracy. Jestem
założycielką projektu Duranta Virya (z sanskrytu: Niewyczerpana Energia). Ukończyłam kurs
nauczycielski jogi kundalini według przekazu Yogi Bhajana, certyfikowany przez KRI- Kundalini
Research Institute; jestem w trakcie kursu 2 stopnia.
Co roku organizuję Światowy Dzień Jogi ( World Yoga Day) - jest to międzynarodowa inicjatywa , tego
dnia na całym świecie, w godzinach 11: 00 - 13: 00 czasu lokalnego w każdej strefie czasowej
odbywają się zajęcia jogi, co prowadzi do 24-godzinnego maratonu jogi na Ziemi. Każda szkoła jogo
może dołączyć się i poprowadzić zajęcia. Głównym celem tej międzynarodowej akcji jest zachęcenie
jak największej liczby ludzi do uczestniczenia w zajęciach, które będą okazaniem poparcia dla działań
na rzecz obrony praw człowieka. Dochód z tych zajęć jest przekazywany organizacjom broniącym praw
człowieka i niosącym pomoc społecznościom cierpiącym w wyniku przemocy lub wojny.

Jak być liderem siebie, poczuć swoją wewnętrzną moc i osiągnąć sukces
dzięki technikom kundalini jogi
HarmanJot Kaur (Katarzyna Ciborowska)
Sobota, 14:45-16:15, sala 15
W wyjątkowym czasie transformacji zapraszam Cię do wspólnego przebudzenia mocy w sobie,
otwarcia się na bycie liderem siebie, na spełnianie marzeń i osiągnięcie sukcesu. Każdy z nas tego
pragnie i każdy z nas może to zrobić.
„Celem duszy jest czuć sukces, doświadczać go, być zadowolonym i czuć satysfakcję” Yogi Bhajan
Zostaw za sobą stare, ograniczające Cię przekonania, stare schematy, wszystko co Ci nie służy…
Obudź się ze snu, otwórz się na nowe możliwości i odnajdź w sobie moc.
Wyjdź z ograniczającego Cię umysłu, poczucia strachu, niepokoju i niemocy i zacznij żyć pełnią Życia
w miłości, szczęściu i poczuciu siły w Sobie. Obudź w sobie twórczą moc działania, rozwiń swoją
intuicję i promienność, poczuj, że możesz osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Stań się liderem siebie.
To Ty jesteś twórcą swojego Życia, to Ty masz moc, by być szczęśliwą/szczęśliwym, spełniać swoje
marzenia, czuć pełnię Życia i sukces.
Przyjdź i poczuj to w sobie… Poczuj jak możesz osiągnąć spokój swojego umysłu i być szczęśliwym…
Zasługujesz na to… Przyjdź i doświadcz swojej wewnętrznej siły…
Te warsztaty są dla wszystkich, którzy chcą zmienić swoją świadomość i poczuć swoją MOC.
MOC… Ona Cię wzywa… Po prostu otwórz się na nią…
Warsztat kundalini jogi na podstawie autorskiego programu Sadhany Singha oraz instytutu Waldzell
„Science od Mind for Leadership and Success”.
HarmanJot Kaur (Katarzyna Ciborowska) – certyfikowana nauczycielka jogi kundalini wg przekazu
Yogi Bhajana, w trakcie kursu nauczycielskiego II stopnia oraz kursu jogi kundalini dla biznesu Science
of Mind and Humanology In Leadership and Success, liderka jogi śmiechu, Reiki II st, praktyk
uzdrawiania Meditative Healing oraz masażu Dotyk Motyla.

O 3 Funkcjach Umysłu i Powiązaniu z Gunami (warsztat i wykład)
Hari Kartar Kaur (Agnieszka Ziobrowska)
Czwartek, 14:45-16:15, hala namiotowa
Ludzie najczęściej identyfikują się ze swoim ciałem fizycznym i myślą o sobie w kategoriach fizycznych
- lub czasami jako o ciele fizycznym i jakiejś duszy. Z jogicznego punktu widzenia istota ludzka jest
złożona z 10 ciał: ciała fizycznego, trzech ciał mentalnych i sześciu ciał energetycznych.
Joga Kundalini pracuje nad zrównoważeniem i uaktywnieniem dziesięciu ciał. Każde z nich ma pewne
szczególne dary, które przejawiają się gdy jest ono silne, oraz pewne tendencje do niedoboru, gdy jest
ono słabe. Korzeń każdej choroby istnieje najpierw w jednym z ciał duchowych lub energetycznych
zanim przejawi się fizycznie. Zatem wzmocnienie i równoważenie Dziesięciu Ciał, uzdrawia nas i
rozwija - na wszystkich poziomach: fizycznym, mentalnym, psychicznym i duchowym.
W Jodze Kundalini obecna jest kosmogonia wedyjska:
1. Jedność Najwyższej Świadomości
2. Purusza i Prakriti - Świadomość i Umysł/Materia
3. Tamas Radżas i Sattwa - Manas / Ahanghar / Buddhi
Umysł uniwersalny CHITTA jest zbiorem myśli całego stworzenia, wszystkich światów.
W kontekście umysłu indywidualnego mówimy o 3 aspektach (funkcjach) umysłu, które możemy
poznać i czynić przejrzystymi.
* umysł negatywny - chroni, porządkuje, zadaje pytania, kwestionuje, boi się, narzeka, krytykuje, ma
wątpliwości, bezmierne potrzeby i niezaspokojone pragnienia.
To jest ochronna funkcja umysłu, która jest wrażliwa na niebezpieczeństwo i ostrzega nas przed nim.
Kiedy ciało to nie jest w równowadze, albo boimy się rzeczy, które nie stanowią realnego zagrożenia,
lub odwrotnie nie zauważamy tych rzeczy, które mogą lub stanowią realne zagrożenie. Wszczepia w
nas tęsknotę za przynależnością, która w swej najwyższej postaci napędza nas do połączenia się z
naszą własną jaźnią, z jaźnią Boga. Lecz gdy nie jest rozwinięty, tęsknota za przynależnością może
powodować, że wdajemy się w nieodpowiednie, destrukcyjne związki - oczyszczamy go dzięki
stosowaniu jam i nijam.
* umysł pozytywny – euforyczny, ryzykancki, nie widzi przeszkód, zachęca, zdobywa, dodaje odwagi,
może też jednak wzmacniać negację i kontrolę.
To jest pozytywnie zorientowana część umysłu. Inspiruje nas ona do pokazania najlepszej z możliwych
rezultatów każdej sytuacji.
Kiedy funkcjonuje prawidłowo, jesteśmy w stanie utrzymać pozytywny stan i z tej perspektywy
popatrzeć na sytuację. Kiedy umysł ten nie jest w równowadze, czujemy że nasze problemy są nie do
pokonania lub mamy bardzo pozytywne nastawienie, nawet wtedy, kiedy nie jest to adekwatne. Daje
nam silną wolę i pozwala nam z łatwością i pokorą używać naszej siły. Sprawia, że w naturalny sposób
jesteśmy pogodni i pełni optymizmu, czasem jednak nakłania nas do robienia i osiągania rzeczy które
niepotrzebnie zajmują nasz czas i energię, nie prowadząc do niczego konstruktywnego w podróży
naszej duszy. Gdy umysł pozytywny jest słaby, to możemy zostać przytłoczeni przez umysł negatywny.
Możemy czuć się rozeźleni, nietolerancyjni, wahać się przed użyciem własnej siły, gdyż obawiamy się
odpowiedzialności - trenujemy go poprzez asany i pranajamy oraz koncentrację

* umysł neutralny - wybiera trzecią drogę, drogę środka, korzysta z intuicji, decyduje błyskawicznie,
rozpoznaje i kieruje się sercem, wie.
Umysł neutralny czy medytacyjny pozwala na spojrzenie ze współczuciem na całą grę życia. Ocenia on
informacje z umysłu negatywnego i pozytywnego i daje podpowiedź w ciągu dziewięciu sekund. Jest
to intuicyjny punkt widzenia i zapewnia nam dostęp do naszej duszy. Gdy nasz umysł neutralny jest
słaby, to możemy mieć trudności z podejmowaniem decyzji - budzimy go stosując techniki medytacji:
pratyahar, dharana, dhyana,
CZY ROZPOZNAJESZ ICH WPŁYW NA TWOJE POSTRZEGANIE SIEBIE I
ŚWIATA ?
Przebieg warsztatu: wprowadzenie-wykład, ćwiczenia i medytacje dla każdego z aspektów, oraz
poszerzenie doświadczenia poprzez interaktywny dialog.
Zrozumienie dlaczego myślimy tak a nie inaczej, wiedza jak gospodarować naszą energią życiową,
gdzie znajdują się blokady utrudniające komunikację z sobą samym i innymi, doświadczenie tego co
jest kluczem do siebie; oznacza życie pełnią zrelaksowanego, harmonijnego i spełnionego życia.
Agnieszka Hari Kartar
Jest nauczycielem Kundalini jogi wg
Y.Bhajana, certyfikowanym przez
KRI, USA w 2008r. Regularnie
prowadzi zajęcia, warsztaty,
indywidualne sesje i wyjazdy, oraz
uczestniczy w kursach z innymi
nauczycielami w Polsce i za granicą.
Studiuje Naad Yogę, numerologię
wg Shiva Charana Singh z Karam
Kriya School i w 2013 ukończyła II
stopień Kursu Nauczycielskiego w
Londynie. Podjęła współpracę z
International School of Kundalini
Yoga ISKY asystując na ich Kursach
Nauczycielskich w Polsce od 2010r.
Uprawnienia trenerskie w stopniu
Associate zdobyła w 2015.. Swoje
umiejętności poszerza o naukę ajurwedy i wprowadza jej zasady w życie, starając się także przekazać
je innym jako konsultant w zakresie diagnostyki, żywienia, masaży i zabiegów dla ciała, certyfikowany
przez Jiva Ayurveda Instytut w Indiach, pod patronatem dr Partapa Chauchana. Jest też malarką,
mamą i ma upodobanie do dzikiej przyrody, koni, wilków, oraz ciszy i piękna… Prowadzi też sesje
indywidualne w celu wytyczenia kierunku życia i praktyki. Zaprasza na konsultacje numerologiczne,
zdrowego stylu życia, masaże i zabiegi olejowe. www.ovskastudio.art.pl. 604 946 919

Stapianie się z Nieskończonym - O śmierci i umieraniu
Zbyszek Becker
Sobota, 16:30-18:00, sala 15
Ek Ong Kar jako podstawowa jogiczna koncepcja życia i śmierci.
Ek Ong Kar – Siła stwórcza i to co stworzone są jednym, Bóg i stworzenie są jednym. Z powodu
złudzenia wywołanego przez ograniczenia naszego układu zmysłów mamy wrażenie, że jesteśmy
wszystkim tylko nie jednym z siłą twórczą, która powołała do istnienia wszystko, łącznie z nami. Mamy
więc złudzenie narodzin – powstania czegoś z niczego, w tym przypadku naszego bytu, czego
naturalną konsekwencją musi być złudzenie śmierci, odejścia bytu w niebyt. Mamy też złudzenie
osobnego bytowania, bycia samotną wyspą na oceanie czasu, w samotności rodzącą się i w
samotności znikającą w jego głębiach. To bardzo silne złudzenie, mające zapewne swoje przyczyny i
powody.
To fakt, że człowiek jest stworzony, by umrzeć. Rodzimy się, by umrzeć, lecz pomiędzy życiem a
śmiercią możemy doświadczyć tego nieskończonego Boga, tajemniczego Boga.
Sama idea, jaką mamy, że „rodzimy się, by umrzeć” nie jest prawdziwa. Urodziliśmy się, by osiągnąć
nieśmiertelność – z bycia śmiertelnymi. To jest cel życia. Jeśli rozumiemy to i budujemy w sobie
charakter oparty na tym, że jesteśmy częścią Nieskończoności, że jesteśmy tu po to, by praktykować
nieskończoność, że jesteśmy tu po to, by doświadczyć nieskończoności oraz że musimy stopić się z
nieskończonością, to będziemy mieli w życiu trzy rzeczy: wygodę, pomyślność i wdzięk. Czegóż więcej
chcieć? - Yogi Bhajan 5.7.95
Jogiczne wyposażenie na czas umierania i śmierci: znaczenie Praan sutry.
Każda jednostka, która się rodzi, będzie miała swoją Praan sutrę w czasie urodzin. Czy zapamiętaliście
ją? Powinniście byli. Nazywa się to indywidualnym kluczem, indywidualną Praan sutrą. To klucz
główny. Normalnie, Praan sutrą jest Gurumantra. Waszą Gurumantrą jest Wahej Guru. Czyjąś
Gurumantrą może być Zdrowaś Mario. Każda religia da nam Gurumantrę. Rozumiecie? To na wspólny
początek.
Tu nie chodzi o to, by w nią wierzyć. Nie naucza się, by w nią wierzyć. Kiedy jednak stajemy przed
czymś trudnym, przywołajmy ją z pamięci. Zobaczmy, co sprawi. Rozumiecie? Ona stanie się
automatycznie czymś zapamiętanym. I pamiętajmy, że można mieć tylko jedną sutrę w pamięci, która
może być automatyczna. Nie można mieć ich dwudziestu. Można mieć tylko jedną sutrę. Nazywa się ją
Praan sutrą. - Yogi Bhajan 12.7.85
•

Krije i medytacje na czas własnego umierania i cudzej śmierci – praktyka.

Praktyka śpiewu Akaal. Sodarszan Czakra Krija. Medytacja: Przekraczanie godziny śmierci.
•

Podsumowanie: Dżapdżi Sahib jako punkt wyjścia i dojścia.

Tekst Dżapdżi Sahib dostarcza nam opisu koncepcji struktury wszechświata w purii 34-37. Pięć
dziedzin, inaczej nazywanych pięcioma błękitnymi eterami, dają nam zarys mapy drogowej, która
może być praktyczną pomocą na ścieżce duchowej, która ma nam pozwolić się stopić z
Nieskończonym.

Zbyszek Becker - kiedy po kilku dziesiątkach lat praktykowania zen i doraźnego praktykowania Hatha
jogi wziąłem udział w warsztacie Kundalini jogi, nie powaliło mnie to od razu na kolana, ale stopniowo
zaczęła do mnie docierać głębia i wspaniałość tej praktycznej wiedzy. Kiedy niebawem mogłem być
przydatny w przeprowadzeniu pierwszego kursu nauczycielskiego w Polsce – tłumacząc podczas zajęć
oraz przekładając stopniowo Podręcznik Nauczycielski na potrzeby kursu, miałem niezwykły zaszczyt
w pewnym stopniu pośredniczyć w przekazywaniu tej technologii kolejnym przyszłym nauczycielom.
Tłumacząc podczas kilku następnych edycji kursu i przekładając dalsze książki Yogi Dżi oraz jego
uczniów i uczennic, miałem przywilej jeszcze bardziej wnikliwej styczności z tą niezwykłą technologią i
uczynienia z niej jednego z filarów własnego życia. Teraz wspieram pracę nauczycielską żony, Sat Inder
Kaur, prowadząc jej stronę internetową oraz sporadycznie prowadząc zajęcia w jej zastępstwie.
Wspieram również organizację Europejskiego Festiwalu Jogi.

Illuminating Soundsystem
Bhagwati Kaur i Sebastian Strzelecki
Środa, 19:30-20:30, hala namiotowa
Zapraszamy w podróż wibracji i fal dźwięków gdzie odzyskasz zdrowie, równowagę i wewnętrzny
spokój. Kojące wibracje i dźwięki rezonujące w trakcie koncertu bezpośrednio na nas wpływają.
Wibracja wnika w głąb ciała, a komórki są gruntownie masowane, co wpływa na układ nerwowy,
psychikę oraz wspomaga procesy regeneracji organizmu. W tym samym czasie zostaje pobudzona
nasza energia życiowa, która równoważony i harmonizuje fizycznie oraz energetycznie.
Następuje spowalnianie przepływu fal mózgowych, co wprowadza w stan głębokiego odprężenia, a to
jest kluczowym elementem dla uzyskania kompletnego zdrowia fizycznego, psychicznego i
emocjonalnego w życiu. Wibracja przenika nasze ciało i następuję odprężenie się do naszej
elementarnej jaźni, to otwiera nas na stan wewnętrznej równowagi i harmonii.
Całościowo regeneruje, przebudza wewnętrzną siłę i moc, wprowadza nową wewnętrzną organizację
naszego potencjału, dzięki czemu życie staje się spełnione, a każdy kolejny krok niesie ze sobą lekkość.
Istotnym celem harmonicznych fal podczas koncertu jest, że te szczególne częstotliwości wibracyjne
łączą nas z naszą pierwotną tożsamością oraz budzą wewnętrznego nauczyciela i uzdrowiciela.
Dzięki temu pozwalamy sobie na oczyszczenie, uwolnienie i uzdrowienie. Jest to skuteczny sposób na
rozwiązanie wielu dolegliwości fizycznych oraz osobistych dylematów emocjonalnych czy mentalnych.
Metoda jaką wykorzystujemy podczas koncertów jest połączeniem wieloletniej pracy z instrumentami
oraz praktyk energoterapeutycznych i medytacyjnych. Każde spotkanie jest traktowane indywidualnie,
ponieważ każda osoba i grupa jest niepowtarzalna. Łączymy się w miłej przestrzeni serca a aura grupy
wzajemnie się wzmacnia w indywidualnych procesach uzdrawiania. Podczas koncertu używamy
instrumentów tj. gongi, misy, flety unity (432 Hz), handrum, bębny, drumle, dzwonki koshi.
KORZYŚCI z uczestnictwa w koncercie:
• fizyczne:
- rozluźnienie oraz uwolnienie napięć, sztywnych wzorców z mięśni i z przepływu krwi oraz integracja
nowych pozytywnych wzorców,
- regeneracja uszkodzonych komórek co odmładza organizm,
- synchronizacja półkul mózgowych,
- zapamiętanie przez ciało odczucia odprężenia i wniesienie „nowego” stanu w życie,
- pomaga przy bezsenności
• mentalne/emocjonalne:
- oczyszcza umysł i poprawia koncentrację
- zwiększa odporność na stres
- wzmacnia pozytywne myślenie, poczucie wartości i samoakceptację
- osiągnięcie wewnętrznego spokoju, równowagi i pewność siebie
- pomaga porzucić destrukcyjne wzorce myślowe i emocjonalne
- budzi uśpiony potencjał, kreatywność, moc do działania
- wprowadza odczucie zrozumienia, spełnienia i radości życia
- zwiększa świadomość siebie i swojego ciała
• duchowe:
- wzmacnia intuicję i wewnętrzne prowadzenie
- wprowadza w stan wewnętrznej ciszy, gdzie możesz usłyszeć odpowiedzi i zrozumieć autentyczne
potrzeby
- przypomnienie sobie pierwotnego stanu szczęśliwości i wolności oraz odkrycie naszego
indywidualnego sensu życia

- pogłębia kontakt z naszą Istotą, wgląd w siebie
- jednoczy Ciało, Umysł i Duszę
• energetycznie:
- wzmacnia energetycznie
- oczyszcza i harmonizuje przepływ prany (energii życiowej) w ciele, czakry oraz ciała energetyczne
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
• Intencja
Warto przyjść na koncert z konkretną intencją. Wzmacnia ona proces uzdrowienia i czyści ścieżki.
Nie zawsze jednak wiemy co to może być w danej chwili, więc nie jest to konieczne. Uzdrawiające
dźwięki i tak poruszają się po wszystkich poziomach Twojej istoty.
• wygodne ubranie
• ewentualnie swoją matę, kocyk do przykrycia, wodę lub przedmioty mocy (na miejscu są maty i
koce)
Bhagwati Kaur (Lena) – na co dzień praktykująca joginka oraz zajmuje się szeroko pojętą terapią w
pracy z drugim człowiekiem. W swojej praktyce posługuje się technikami takimi jak uzdrawianie
poprzez dźwięk, wykonuje masaże misami tybetańskimi i energoterapie. Prowadzi lekcje z jogi
kundalini i medytacji. Celem Bhagwati jest podnoszenie świadomości ludzi, energii i mocy do działania
tak aby mogli kreować swoje życie zgodnie z własną wolą. Dzieli się swoimi najlepszymi narzędziami w
drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu.
Sebastian Strzelecki - zawodowy muzyk z wieloletnim doświadczeniem, kompozytor, pasjonat pracy z
dźwiękiem. Założyciel innowacyjnego programu pracy z falami światła i dźwięku Illuminating Sound
System. W pracy z ludźmi skupia się przede wszystkim na wydobyciu harmonijnej wibracji poprzez
stymulację ciała muzyką i światłem.

Joga w kolorach Tęczy
Bhagwati Kaur (Lena)
Czwartek, 14:45-16:15, sala 15
Słowo czakra wywodzi się z sanskrytu i oznacza tarczę lub koło. Symbolicznie koło reprezentuje
niebiański porządek i równowagę. Na tych kołach przemierzamy życie i od nas tylko zależy jak je
wykorzystamy. System czakr stanowi potężne narzędzie rozwoju osobistego. Czakry są nierozerwalnie
związane z praktyką i naukami jogi. Istnieją w wielu wymiarach równocześnie. To znaczy, że wywierają
wpływ na nasze życie oddziałując na fizyczność, zdrowie, emocje i myśli. Anatomia jogiczna uważa
czakry za punkty Wszechświata, skupiające energię kosmiczną dla szczególnie ważnych aspektów życia
i świadomości.
W sferze umysłu czakry są systemami przekonań za pośrednictwem których tworzymy nasz osobisty
świat i doświadczamy go. Są to więc programy kierujące naszym życiem. Niższe czakry zawierają
programy skupione w kategoriach przetrwania, seksualności i działania. Wyższedotyczą głębszego
sensu istnienia i duchowości.
Kiedy uczepimy się jakiegoś programu staje się on naszym nawykowym sposobem interakcji ze
światem. Czakry są w dużym stopniu kształtowane przez wzorce powtarzane w codziennych
działaniach, więc tak naprawdę to my sami jesteśmy ich centralnym punktem. Z powodu naszej
aktywności, działań i decyzji w świecie czakry mają tendencje do utrwalania się. Stąd znana idea
karmy (prawo przyczyny i skutku, czyli nasze wzorce wytworzone przez działanie). Powszechnym
zjawiskiem jest „bycie uwięzionym” w którymś z tych wzorców, utknięcie w powtarzającym się
procesie zatrzymującym nas na określonym poziomie. To może być sposób myślenia, związek, praca,
nawyk. Jest to skutek niedostatecznego lub nadmiernego działania danej czakry. Aby zachować
kompletną równowagę fizyczną, psychiczną i emocjonalną w życiu należy mięć wszystkie czakry w
równowadze.
7 ARCHETYPOWYCH POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI (rozwoju osobistego poprzez czakry):
1. Muladhara - korzeń, podstawa
Podstawa czyli świadomość siebie. Czakra korzenia znajduje się u podstawy kręgosłupa.
Odpowiada za podstawowe potrzeby, przetrwanie, bezpieczeństwo i ugruntowanie.
2. Svadhisthana - słodkość
Słodycz życia czyli szacunek dla samego siebie. Czakra sakralna lub krzyżowa znajduje się
w dolnej części brzucha. To nasze emocje, seksualność, pragnienia, kreatywność.
3. Manipura - lśniący klejnot
Czakra znajduje się w splocie słonecznym. To nasze wewnętrzne Słońce i poczucie własnej
wartości. Ten lśniący klejnot to nasza osobista siła, moc, wola i stanowczość w życiu.
4. Anahata - niezwyciężony lub wolny od przywiązania
Czakra Serca czyli Miłość. Współodczucie, miłość własna, równowaga w związkach, więzi,
powinowactwo, przywiązanie. To z tego miejsca następuje uzdrowienie.
5. Vishuddha - czystość lub oczyszczenie
Czakra gardła to nasza ekspresja w świecie zewnętrznym. Związana jest z komunikacją i
kreatywnością. To przestrzeń twórczości i auto ekspresji.
6. Adżna - percepcja, postrzegać
Czakra trzeciego oka znajduje się w środku czoła i odpowiada za klarowność widzenia,
zarówno wewnętrznego i zewnętrznego. Jest związana z intuicją, wyobraźnią, jasnowidzeniem,
wizualizacją i wizją.
7. Sahasrara - Lotos o tysiącu płatków czyli Nieskończoność i Nieograniczoność
Czakra korony, umiejscowiona na szczycie głowy. To czysta Świadomość. Związana ze
zrozumieniem, wiedzą, intelektem, siłą przekonań, mądrością i samoświadomością.

Wpływ JOGI na CZAKRY: Jest wiele systemów i tradycji reprezentujących czakry, na naszym warsztacie
odniesiemy się do najbardziej pierwotnego i zarazem logicznego modelu. Logicznego ponieważ
nakłada się na ciało reprezentując sploty nerwowe, gruczoły dokrewne i układy fizjologiczne.
Określone ćwiczenia i pozycje jogi wywierają nacisk na konkretne punkty i obszary w ciele.
Uruchomiając odruchy wzmacniające funkcjonowanie gruczołów i organów wewnętrznych
przekierowują, przemywają lub zwiększają krążenie krwi. Gruczoły wytwarzają hormony, które są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ten proces kierowania i zarządzania energią,
prowadzi do powrotu naturalnego wzorca krążenia i przepływu w ciele. Nowy dobry wzorzec uwalnia
siły uzdrawiające ciało i umysł. Siedem poziomów czakr możemy utożsamiać z siedmioma kolorami
tęczy. Tęcza jest symbolem powodzenia i szczęścia (początkuje zmiany na lepsze). Czakry jako nasza
wewnętrzna tęcza jest pomostem łączącym niebo i ziemie. Oznacza kontakt z duchowym, wyższym
światem, porozumienie i kontakt z Bogiem (Mistrzem, Wyższym Ja). Można również powiedzieć, że
czakry są przejawem podróży świadomości naszego symbolicznego drzewa lub kwiatu. Gdy pozwolimy
kwiatu wykiełkować, zapuścić głęboko mocne i silne korzenie to ostatecznie rozrośnie się w górę by
dojść do źródła wszystkiego tj. czystej Świadomości.
Wiedza z zakresu czakr w połączeniu z praktyką jogi jest kompletną formułą na osiągnięcie stanu
harmonii i równowagi tj. zintegrowania ciała, umysłu i ducha. Wprowadzając tę równowagę nadajemy
naszej ludzkiej strukturze pełnie zdrowia, nową witalność, poczucie połączenia i przepływu.
Bhagwati Kaur (Lena) - na co dzień praktykująca joginka, zajmuje się szeroko pojętą terapią w pracy z
drugim człowiekiem. W swojej praktyce posługuje się technikami takimi jak uzdrawianie poprzez
światło, dźwięk i energoterapie. Prowadzi lekcje z jogi kundalini i medytacji.
Celem Bhagwati jest podnoszenie świadomości ludzi, energii i mocy do działania tak aby mogli
kreować swoje życie zgodnie z własną wolą. Dzieli się swoimi najlepszymi narzędziami w drodze
do osiągnięcia postawionego sobie celu.

Praca z Traumami
Sevati (Justyna Sleigh)
Piątek, 14:45-16:15, domek D3
Każdy, kto przeżył traumatyczne wydarzenie wie, że skutki urazu mogą utrzymywać się przez miesiące
lub lata .Czasami nie uświadamiamy sobie jak ogromny wpływ mają na nas codzienne zdarzenia i jak
głęboko nas dotykają. Joga coraz częściej odgrywa rolę w przezwyciężeniu codziennego stresu oraz
stresu pourazowego. Uzdrawiająca moc jogi nie ma granic gdyż pomaga w odnalezieniu stabilności
oraz w pracy nad wspomnieniami i wydarzeniami, które często wypieramy do naszej podświadomości.
W trakcie warsztatu będziemy pracować nad naszymi emocjami, naszym strachem, naszymi
wewnętrznymi ranami i bólem. W poszukiwaniu stabilności przejdziemy przez warstwy umysłu i
pozbędziemy się niepotrzebnego bagażu by móc w pełni doświadczyć i zrozumieć czym jest piękno
naszej prawdziwej natury. Tę podróż odbędziemy za pomocą ćwiczeń Jogi Kundalini w/g Yogi Bhajana,
medytacji oraz wyzwalającej mocy dźwięków. Będzie to głęboka i uwalniająca podróż, której że już
nigdy nie zapomnisz więc bądź odważny i dołącz.
Szczęście nigdy nie jest na
zewnątrz, szczęście jest zawsze w
tobie. Uczysz się i doświadczasz
życia poprzez dramaty lecz to
trauma w twoim życiu sprawia ze
zamierasz i nie wiesz co robić,
wtedy (trauma) kopie Cię jak
piłkę na boisku. 3/7/89 Yogi Bhajan
Gdy w końcu dorośniemy, te
traumy, urazy stają się górami i
dolinami naszego życia. 3/7/89 YB
Happiness is never outside you,
happiness is always inside you.
You learn in your life through
drama and you get solidified by
trauma. It is the trauma in your
life which kicks you around like
football. 3/7/89 Yogi Bhajan
When we grow up, those traumas become the mountains and valleys of our life. 3/7/89 YB
Sevati (Justyna Sleigh) - jest nauczycielem Jogi Kundalini w Londynie. Pracuje z dorosłymi i dziećmi.
Prowadzi kursy specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych. Promuje i uczy medytacji w lokalnej
szkole specjalistycznej dla trudnej młodzieży oraz prowadzi zajęcia jogi z dziećmi Promuje zdrowy tryb
życia na swoim blogu. Pracuje z firmami i organizacjami poprzez kreatywne sesje integracyjne jogi
kundalini i jogi śmiechu. Studiowała z Shiv Charan Singh, dyrektorem szkoły Karam Kriya i
współzałożycielem Quinta do Rajo. Dziś prowadzi warsztaty z uzdrawiania za pomocą dźwięków gongu
i mis kryształowych oraz dzieli się wiedzą na temat uzdrawiania traum
www.sevati.co.uk https://sevatiblog.wordpress.com info@sevati.co.uk

Moc Miłości
Basia Baczkura
Sobota, 16:30-18:00, domek D3
„Tam, gdzie jest miłość, nie ma żadnych wątpliwości, nie ma bólu. Tam gdzie jest miłość wszystko jest
możliwe.” Yogi Bhajan
Najpotężniejsza siła we wszechświecie – miłość – jest dostępna dla każdego z nas w każdym
momencie. A to czym jest przekracza najśmielsze marzenia i dotychczasowe doświadczenia.
Jej moc działa natychmiast. Uzdrawia w sekundy! Doświadczyłam tego na sobie :)
Gdy pozostajesz na poziomie umysłu – ograniczasz się do tego co wiesz, co doświadczyłaś/eś,
przeczytałaś/eś. Gdy pozwolisz sobie wejść w przestrzeń mądrości i mocy serca, masz dostęp do
nieskończonych możliwości, przyciągasz zdarzenia, które przekraczają marzenia. Doświadczam tego
na sobie cały czas :)
Jak połączyć się z tą mocą i świadomie wykorzystywać ją w życiu? Będziemy otwierać się na miłość w
sobie podczas tych warsztatów. Przejdziemy przez doświadczenie cudownej praktyki na połączenie z
centrum serca. Dlaczego cudownej? Kiedy ją robiłam, zaczęło uzdrawiać się wszystko, absolutnie
wszystko! Nawet to, o czym nie miałam pojęcia. To tak, jakby trzymać w ręku wyjątkowy klucz, który
otwiera wszystkie drzwi!!! A na deser: zaśpiewam Wam sekretny shabad, który tworzy święte relacje,
pełne miłości
Basia Baczkura - posiada 15 lat doświadczenia w świecie mediów i reklamy. Kundalini Yogę
pokochała od pierwszego ćwiczenia. Jej zdaniem Kundalini Yoga jest drogą rozwijania pełni swojego
potencjału, kontaktu z wewnętrznym mistrzem, otwierania się na intuicję i nową jakość życia we
wszystkich jego wymiarach. Dlatego Kundalini Yoga stała się jej pasją. I dlatego dzieli się nią oraz
swoim doświadczeniem z innymi. Prowadzi codzienne zajęcia grupowe, sesje indywidualne,
Warsztaty Prosperity oraz treningi dla biznesu. Prowadzi treningi „Stress Management” dla
Międzynarodowego zespołu pracowników i menedżerów jednego z największych przedsiębiorstw
świata. Wspólnie ze swoim nauczycielem Markiem Miedziewskim nagrała pierwsze w Polsce DVD z
Kundalini Yogą: „Cud obfitości” i „10 ciał – Twój nieskończony potencjał”, praktyk uzdrawiania
„Meditative Healing”, www.adishakti.eu

Krija i Medytacja Otwierania Serca
Karam Kaur (Wioletta Sadurek Diamondheart)
Sobota, 14:45-16:15, hala namiotowa
Medytacja w polaczeniu z praktyka Kundalini Jogi jest najpotężniejszym, najbezpieczniejszym i
najbardziej efektywnym narzędziem w transformacji i osiąganiu wyższych stanów świadomości.
Praktyka ta wzmacnia system nerwowy, ciało fizyczne, mentalne i emocjonalne wykorzystując
najwyższe wibracje wyzwolone podczas medytacji. Kundalini Joga i medytacja wnosi do codziennego
życia neutralność umysłu podwyższając jakość każdego naszego dnia, otwierając się na nasz pełny
potencjał.
Otwarcie Centrum Serca i przywrócenie Miłości:
Ten zestaw ćwiczeń jest tak ułożony by stymulując Czakre Serca, kreuje otwarcie się na odczuwanie
miłości. Otwierając Centrum energetyczne Serca wzmacniamy swoje współodczuwanie i wrażliwość
na innych. Ta Krija pomaga w pozbywaniu się emocjonalnej ochrony, obrony, która w większości
przypadków jest zbędna. Uspokajający efekt tego zestawu ćwiczeń pozwala na eliminacje zbędnych
myśli i uczuć, byś mógł/a być bardziej w teraz i wyraźniej doświadczać swoich uczuć płynących z Serca.
Medytacja na Otwarcie Blokady Serca:
Centrum Energetyczne Czakry Serca jest umiejscowione w naszej klatce piersiowej. Otwierając nasza
Czakre Serca, otwierasz się na swoja nieskończoność. Ta medytacja rozluźnia blokadę w klatce
piersiowej i otwiera Cię ma wszechpotężną moc, moc miłości, która jest w Tobie.
Wioletta Sadurek Diamondheart aka
Karam Kaur jest nauczycielką Kundalini Jogi
i Medytacji level 1&2 oraz Tańca Szakti i
Jogi dla Kobiet w ciąży. Prowadzi
Ceremonie w Czerwonych Namiotach oraz
Kręgi Kobiet. Holistyczna i Ajurwedyjska
masażystka, Doradca Życiowy, Pasjonatka
podróży duchowych do miejsc mocy.
Tel +44 7956384160
info@diamondheart.co.uk
www.diamondheart.co.uk
https://passionforlife33.wordpress.com/

Starożytne techniki masażu i uzdrawiania nauczane przez Yogi Bhajana
Sachdhyan Kaur (Katarzyna Janeczko)
Piątek, 11:45-13:15, sala 15
Warsztat jogicznych technik masażu jest dla tych którzy chcą nauczyć się jak używać dotyku aby
pomagać relaksować się klientom, przyjaciołom i rodzinie.
Na warsztacie powiem o 3 Prawach Uzdrawiania , przygotowaniu się do wykonywania masażu. Po
krótkiej teorii na temat masażu i uzdrawiania będziemy na sobie praktykować techniki uwalniające
stres, techniki tzw. „szybkiego dotyku”, pozwalające w krótkim czasie uzyskać oczekiwane rezultaty,
techniki i medytacje dla równoważenia emocjonalnego oraz techniki wzmacniające ciało i układ
odpornościowy. Sesje masażu trwają w zależności od wykonywanych technik od kilku do
kilkudziesięciu minut. Każda technika wykorzystuje potencjał uzdrawiania i dążenie do jedności,
manifestacji pełni, wplatając się w układ nerwowy i tkanki naszego ciała i umysłu. Zmiany które
zachodzą podczas masażu są często dużo bardziej głębsze niż prostota i subtelność wykonywanych
technik wpływających na wywołanie zmian. Będą to nauki które Yogi Bhajan przekazał na sesjach i
spotkaniach ze swoimi uczniami w latach1982-1995. Zostały one spisane i przekazane przez jednego z
uczniów Yogi Bhajana, Waheguru S. Khalsa, D.C. w 1997 roku.
Sachdhyan Kaur (Katarzyna Janeczko) - certyfikowana nauczycielka kundalini jogi wg przekazu Yogi
Bhajana (ISKY International School of Kundalini Yoga) 2011r., absolwentka Wydziału Fizjoterapii na
AWF Kraków 2001, masażystka hawajskiego masażu Lomi Lomi Oluea, certyfikowana terapeutka
terapii powięziowej Anatomy Trains. (kurs podstawowy). Terapeutka leczenia zespołów bólów
kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego i szyjnego metodą Mc Kenziego.
Odkąd pamiętam interesowały mnie tematy związane z uzdrawianiem i terapiami. Poszukiwanie w
życiu równowagi, przyczyn różnych chorób oraz szukanie sposobów radzenie sobie z nimi
doprowadziły mnie do ciągłego rozwijania i poszerzania swojej świadomości, która uważam jest
kluczem do naszego szczęścia i zdrowia.

Joga Nidra
Dhyanjot Kaur (Ida Tracz)
Sobota, 14:45-16:15, domek D3
Yoga Nidra to praktyka niezwykła, wielowymiarowa, przynosząca odprężenie na poziomie fizycznym,
mentalnym i emocjonalnym.
Praktykując Jogę Nidrę ciało pozostaje w całkowitym bezruchu ale świadomość intensywnie działa na
głębszych poziomach. Poprzez odwrócenie uwagi od świata zewnętrznego i snu znajdujemy się w
specyficznym stanie pomiędzy snem a jawą, w którym mamy dostęp do ukrytych treści własnej
podświadomości.
Technika ta może być wykorzystywana nie tylko do relaksacji ale również do poprawy zdrowia,
obniżenia poziomu napięcia i niepokoju, pobudzenia kreatywności, dokonywania zmian w życiu.
Dhyanjot Kaur Ida Tracz
psycholog, trener personalny, nauczyciel jogi, instruktor Pilates i innych technik pracy z ciałem.
Wykształcenie psychologiczne zdobyła na Uniwersytecie Łódzkim. Jest absolwentką Szkoły treningu i
warsztatu psychologicznego metodami aktywnymi.
Od wielu lat zajmuje się pracą z ciałem i umysłem wykorzystując szeroką wiedzę z zakresu anatomii i
fizjologii wysiłku oraz psychologii i sportu. Ukończyła podyplomowe studia na kierunku Terapia
ruchem z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną. Jest certyfikowanym instruktorem metody Pilates
Instytutu Michaela Kinga w Londynie, nauczycielem Ashtanga yogi, absolwentką kursu
nauczycielskiego Sri Sri Jogi międzynarodowej organizacji Art Of Living, szkolenia BODY ART Roberta
Steinbachera oraz wielu innych szkoleń i warsztatów najlepszych szkół polskich i zagranicznych.
Instruktor i szkoleniowiec fitness. Obecnie jest w trakcie kursu nauczycielskiego Kundalini Yogi oraz
Sat Nam Rasayan (uzdrawianie w procesie głębokiej medytacji).
Specjalizuje się w treningach indywidualnych, pracy z seniorami i kobietami w ciąży, posiada szeroką
wiedzę z zakresu form body&mind, prozdrowotnych, profilaktyki bólu kręgosłupa, technik
relaksacyjnych. www.bodymental.pl

Joga Nidra
Prabhu Uttam Kaur (Basia Almonkari)
Sobota, 16:30-18:00, hala namiotowa
Motto:

Zaś ci, którzy poszukują ducha
poprzez ćwiczenia, wstrzemięźliwość,
wiarę i wiedzę,
Osiągają świat słońca, świat który
jest krainą życiodajnego oddechu
(Upaniszada Praśna)

Jogi Bahjan powiedział, że „kiedyś śpisz w nocy, naprawdę śpisz tylko 3 godziny”............a Joga Nidra
zastępuje aż 4 godziny snu i dlatego jest tak cenną techniką relaksacyjną i narzędziem samopoznania!
W pierwszej części warsztatu opowiem krótko:
-o miejscu Jogi Nidry w ośmiostopniowej ścieżce jogi Patandżalego
-o różnicach między Jogą Nidrą a hipnozą
-co to jest Sankalpa i dlaczego jest taka ważna
-co to jest Chidakasha
-o etapach praktyki, możliwych jej scenariuszach
-po co praktykować Jogę Nidrę, jak i kiedy
W drugiej części będzie sama praktyka relaksacji i samopoznania, czyli Joga Nidra. Poprowadzę Cię w
relaksacji i w podróży w głąb siebie.
Na koniec ewentualne pytania...
Prowadząca podróż: Prabhu Uttam Kaur (Barbara Almonkari) - nauczycielka Kundalini Jogi od ponad
10 lat, absolwentka podyplomowych studiów Psychosomatyczne Praktyki Jogi na AWF we Wrocławiu i
Antaranga Joga pod kierunkiem prof. Lesława Kulmatyckiego. I jeszcze matka dzieciom, żona jogina,
przyjaciółka zwierząt, wegetarianka.

Klucz do odblokowania twojej nieskończonej mocy
Keval Darshan Singh
Sobota, 11:45-13:15, hala namiotowa
Pierwszy raz zetknąłem się z „Kluczem do odblokowania twojej nieskończonej mocy” na kończącym
mój nauczycielski trening, pięciodniowym retreacie. Krija wprowadza w stan głębokiego
medytacyjnego transu, każda komórka ciała wibruje w rytm oddechu. Pamiętam, że cała grupa
uczestników retreatu była pod równie wielkim wrażeniem. Każdy z nas przeżył głęboki wewnętrzy
proces już w trakcie ćwiczenia kriji jak i w czasie po niej. Mnie ona zainspirowała do tego stopnia, że
zacząłem propagować jej ćwiczenie śród przyjaciół, na każdym robi ogromne wrażenie, jeden z
przyjaciół zafascynował się do tego stopnia, iż przebył z nią 120 dniowy proces. Ja natomiast
poddałem się 40 dniowej praktyce, która przyniosła mi wiele wglądów i korzyści. Ogrom spokoju,
zrozumienie swojego potencjału, tego że człowiek może wszystko, był to jeden z najważniejszych
etapów, lub lepiej powiedzieć, nadal jest, do samorealizacji.
Keval Darshan Singh: Z Jogą
Kundalini pierwszy raz
zetknąłem się dwa lata temu.
„Świadome Odrodzenie” była
pierwszą kriją którą
wykonałem. Potencjał jogi
Kundalini, tak w transformacji
ludzkiej psychiki, zachowania
zdrowia fizycznego i
mentalnego, oraz po prostu,
efekt które „Świadome
Odrodzenie” mi przyniosło.
Wszystko to zafascynowało
mnie w stopniu tak ogromnym,
iż niezwłocznie po powrocie z
wakacji do domu, zapisałem się
na pierwszy organizowany
trening nauczycielski. Sam trening okazał się bardzo wymagającą lecz równocześnie wspaniałą
przygodą. Głównym prowadzącym był Jivan Mukta, kilka modułów poprowadziła Sat Darshan Kaur
oraz goście z Francji i Niemiec, Ram Singh i Panch Nischan Kaur. Chociaż na ukończenie treningu i
wszelkich spraw formalnych, z nim związanych, przewidziane są dwa lata, udało się mi wszystko
zamknąć dużo szybciej. Przez ostatni rok praktykowałem wiele kriji oraz medytacji w trybie 40
dniowym, min. „Sat Kriya” (31minut dziennie) czy „Klucz do otwarcia twojej nieskończonej mocy”
(The key to unlock the Infinite power in you). W sierpniu 2016 rozpocząłem również 1000 dniową
praktykę czytania „Jap Ji Sahib”. Wszystkie one przyniosły wspaniały efekt, i wciąż pracują w moim
wnętrzu. Zastanawiam się aktualnie nad rozpoczęciem treningu nauczycielskiego drugiego stopnia.
Obecnie, wraz z całą rodziną, stoimy przed niemałym wyzwaniem. Po 10 latach życia w Finlandii
postanowiliśmy wrócić do Polski, iść za głosem serca i spełniać swoje marzenia.

SHAKTI I BHAKTI czyli kochanek i wojownik
Marek Miedziewski
Piątek, 14:45-16:15, hala namiotowa
Shakti to kosmiczna siła podtrzymująca całe życie. Bhakti to pokora i poddanie tej sile w pełnej
miłości. Będziemy pracować nad tym, jak rozwinąć i połączyć w sobie siłę z miłością. Jak być
wojownikiem z otwartym sercem. Rozpoznamy i przeanalizujemy te energie w nas.
Poprzez świadomość pępka rozwiniemy naszego wojownika, a zanurzając się w sercu odkryjemy
ukochanego. I połączymy te jakości, aby nam służyły
Marek Miedziewski - doświadczony jogin, podróżnik i nauczyciel duchowy. Organizuje cykliczne
duchowe wyprawy do Indii, Tajlandii, Japonii i Brazylii z warsztatami Kundalini Yogi. Od 13 lat
prowadzi Ośrodek Rozwoju Twórczych Stylów Życia. Od ponad 20 lat zgłębia różnorodne techniki
rozwoju i doskonalenia; najbardziej ceni Kundalini Yogę, która jego zdaniem działa najszybciej i
najsilniej ze wszystkich znanych mu metod. Prowadzi indywidualne sesje oraz grupowe zajęcia i
warsztaty technik KY (m.in. w Polsce, Anglii) a także treningi dla biznesu. Współautor pierwszego w
Polsce DVD z Kundalini Yogą: „Cud obfitości” i „10 ciał – Twój nieskończony potencjał”, praktyk
uzdrawiania „Meditative Healing”, www.kozyczkowo.info

Otwórz drzwi do Złotej Świątyni
Harjeet Singh (Tomasz Wiński)
Piątek, 11:45-13:15, domek D3
Golden Temple, czyli Złota Świątynia w Amritsarze – jest nazywana koroną Matki Ziemi. Jest jednym
ze świętych miejsc na planecie, które miało od początku swojego istnienia właściwości uzdrawiające.
To jest dom Guru Ram Dasa i miejsce, w którym przed nami medytowały miliony joginów, mędrców i
świętych. W Złotej Świątyni osiągają oni to, co nazywamy nirwaną. Pisma i przekazy jogiczne
potwierdzają, że każdy, kto medytuje na ciele subtelnym Złotej Świątyni, osiąga taki sam uzdrawiający
efekt jak podczas fizycznego bycia tam i doświadcza oczyszczającej kąpieli ciała, umysłu i ducha. Złota
Świątynia jest odbiciem wewnętrznej Złotej Świątyni, którą wszyscy nosimy w sobie.
Na tym warsztacie dzięki technikom Kundalini Jogi, zainicjujemy tę wewnętrzną podróż. Będzie
intensywna krija, będzie też Uzdrawiająca Medytacja Złotej Świątyni. To medytacja, którą dal Guru
Ram Das, po to, żeby uzdrowić całą ludzkość. W świętej przestrzeni Sat Nam Rasayan połączymy się z
ciałem subtelnym Złotej Świątyni i weźmiemy kąpiel w tym zbiorniku uzdrawiającego "nektaru", w
Ram Das Sarovar, który jest pierwotnymi wodami stworzenia. Przy pomocy mantr, jako kluczy od
Szabad Guru, otworzymy drzwi do wewnętrznej Złotej Świątyni, gdzie na tronie Raja Jogi zasiada Guru
Ram Das: nasze wyższe ja, źródło spokoju i wewnętrznej równowagi.
Tomasz Wiński (Harjeet Singh) – praktykuje jogę od 20 lat. Przez wiele lat ćwiczył m. in. hatha jogę
oraz and jogę tantryczną, aż w 2006 r. rozpoczął praktykę Kundalini Jogi, której jest wierny aż do dziś.
Specjalizuje się w warsztatach prosperity oraz w jogicznych technikach leczenia uzależnień. Prowadzi
także spotkania i warsztaty jogi dla mężczyzn. Jest certyfikowanym hipnoterapeutą oraz
uzdrowicielem Sat Nam Rasayan - jest to technika w tradycji w Kundalini Jogi, gdzie healer uzdrawia w
stanie głębokiej medytacji (shuniya). Tomasz jest praktykującym astrologiem, członkiem
astrologicznych stowarzyszeń w Polsce i Wielkiej Brytanii. Daje prywatne konsultacje astrologiczne,
jak również uczy astrologii na konferencjach i warsztatach.
www.jogakundalini.com.pl www.astrologus.pl

Mistrzowska Moc i Zaufanie
Techniki Kundalini Jogi dla silnego układu nerwowego i poczucia całkowitego
zaufania do siebie
Monika Błaszczyk
Sobota, 11:45-13:15, domek D3
Ang Sang Wahe Guru- Nieskończoność, Boskość jest we mnie, wibruje w każdej najmniejszej
cząsteczce mnie.
Praktykując jogę pobudzasz energię praniczną, która jest siłą życiową atomu. Aktywujesz swoją moc i
mądrość, którą nosisz w każdym elektronie swojego ciała. To Twój Nieskończony Potencjał.
Kriya Zestaw Ćwiczeń dla Silnego Układu Nerwowego – rozwija wytrzymałość i moc.
Medytacja budująca zaufanie do siebie – jedną z najważniejszych zasad bycia Mistrzem jest całkowite
zaufanie do siebie. Poczuj, że możesz polegać na sobie. Nie musisz oddawać swej mocy zewnętrznym
autorytetom, uzdrowicielom, wróżbom, metodom. Niech te będą jedynie inspiracją, asystują. Masz
całą Mądrość w sobie, w każdej najmniejszej cząsteczce swego istnienia. Zaufaj swojej Prawdziwej
Jaźni.
Starożytna nauka Kundalini Jogi to głęboko działające zaawansowane techniki jogiczne zmieniające
biochemię mózgu oraz budujące nowe połączenia neuronalne. Konsekwencją praktyki jest
oczyszczanie podświadomości z lęków i blokad, rozwój umysłu neutralnego i intuicji, podnoszenie
wibracji w komórkach ciała oraz poszerzenie świadomości. Działanie technik Kundalini Jogi
potwierdzają badania naukowe.
Monika Błaszczyk – od 20 lat na macie. Nauczycielka
technik Kundalini Jogi certyfikowana przez iSKY the
International School of Kundalini Yoga, Wielka
Brytania.
Wschodnich technik pracy z ciałem i medytacji uczyła
się także w tradycji hatha, ashtanga jogi i tantry.
Prowadzi zajęcia jogi dla pracowników firm,
uczestników międzynarodowych konferencji i
eventów, członków korpusu dyplomatycznego.
Niezmiennie zafascynowana tym, jak świat
współczesnej nauki odkrywa to, co starożytne święte
nauki przekazywały swoim językiem od tysięcy lat.
Techniką Kundalini Jogi dzieli się w trakcie
indywidualnych i grupowych sesji w kameralnym
studio na warszawskim Mokotowie:
http://sanmarga.com.pl
tel. 790 307 333

Samouzdrawianie Meditative Healing
Jagat Prem Kaur (Beata Pasikowska)
Czwartek, 19:15-20:45, sala 15
Warsztat Samouzdrawiania Meditative Healing: 90 min
Uzdrawianie Medytacyjne jest nazywane również Uzdrawianiem Świadomości. Z założenia pomaga w
różnych kewstiach, ale głównym celem jest przywrócenie zewnętrznego i wewnętrznego zdrowia
osoby czy istoty żywej. Podstawowym narzędziem do stawienia czoła chorobie, bólowi, zachwianej
równowadze wewnętrznej, jest medytacyjny stan umysłu osoby uzdrawiającej. Uzdrawianie
Medytacyjne jest całkowicie nieinwazyjną i bezpieczną metodą pomocy drugiej istocie, prowadzaną
przez Łaskę.
Podczas warsztatu, poznamy metodę Uzdrawiania Medytacyjnego w kontekście Samouzdrawiania,
które jest podstawą i środkiem bezpieczeństwa do pomocy innym. oraz popracujemy nad
rozwinięciem naszej wewnętrznej mocy Samouzdrawiania i uzdrawiania innych osób.
Jagat Prem Kaur (Beata Pasikowska): Kundalini upomniało się o mnie w 2008 i 2014 roku, zsyłając na
mnie rzeczywiste doświadczenie uaktywnienia pewnych pokładów energii kundalini. Od 1, 5 roku
prowadzę zajęcia Jogi Kundalini z dorosłymi oraz dziećmi, głównie w szkole demokratycznej. Również
po kilku wcieleniach przerwy na ścieżce służby uzdrawiania, w 2014 Guru Ram Das zaprosił mnie do
powrotu. W roku 2015 odbyłam kurs Sat Nam Rasayan, oraz w 2016 ukończyłam kurs Uzdrawiania
Medytacyjnego, oba w tradycji Jogi Kundalini, aby służyć innym w potrzebie. W ramach Sewy oraz
wewnętrznego poczucia spełnienia dawania i dzielenia się, udzielam sesji Uzdrawiania Medytacyjnego
potrzebującym.

Shakti Dance – Joga Tańca
Grażyna Smith
Piątek, 11:45-13:15, hala namiotowa
Shakti Dance – Joga Tańca ma swoje korzenie w nauce i tradycji Jogi Kundalini według przekazu Yogi
Bhjana. Twórczynią tej dyscypliny jest Sara Avtar Olivier, która za zgodą Yogi Bhajan rozwija tę
technikę od lat 90.
Dlaczego Joga Tańca? Taniec może być najczystszym wyrażeniem istnienia. Dusza zostaje
odzwierciedlona, kiedy jesteśmy w najbliższym kontakcie ze sobą. Kiedy ciało jest masowane przez
ruchy, a umysł jest w pełni ożywiony, taniec staje się jogą. Kiedy fizyczne napięcie zostaje rozluźnione,
a umysł zrelaksowany, rozszerza się nasze istnienie na zewnątrz. Śpiące części ciała zostają obudzone,
odżywione świadomością, oraz energią muzyki i powoduje to przepływ przez nas energii
kreatywności. Shakti Dance zawiera różne fazy: dostrojenie – rozciąganie – pozycje stojące i
sekwencje transowe -wolny taniec - relaksacja – choreografia mantr – medytacja – zamknięcie.
Więcej na: http://jogakundalini.pl/shaktidance.php
Lekcję Jogi Tańca na Festiwalu poprowadzi Grażyna Smith – studiowała tę technikę u Sary Oliwer,
kończąc w 2008 r. kurs nauczycielski we Włoszech, Grażyna Smith nauczycielką Jogi Kundalini wg Yogi
Bhajana, uczy od 2006 r. w Warszawie, organizuje warsztaty i kursy w Polsce. www.jogakundalini.pl

Warsztaty Kundalini Jogi dla Początkujących
Prabhu Uttam Singh (Ilkka Almonkari)
Czwartek, 14:45-16:15, domek D3
Temat: „ Nieskończoność naszego bytu. Prawdziwa i autentyczna Ja.”
Warsztat składa się z czterech części:
1. Wprowadzenie: czym jest Joga Kundalini
- korzyści z uprawiania jogi (schemat Sat Bir Khalsy)
- energia życiowa Kundalini
- techniki charakterystyczne dla Jogi Kundalini (oddech, kryje, mantry, medytacje)
Joga wprowadzi nas umysł w stan medytacyjny. Poprzez praktykowanie medytacji osiągamy stan
koncentracji, spokój wewnętrzny, harmonię oraz wyciszenie. Właśnie to wyciszenie fal wirowań
umysłu od tysięcy lat jest podstawowym celem jogi. Aby osiągnąć ten stan potrzebujemy ćwiczyć
swoje ciało oraz opanować jogiczny oddech.
2. Wykład na temat nieskończoności naszego bytu w oparciu o Mul Mantrę. Mul Mantra jest
podstawową, fundamentalną modlitwą i podstawą filozofii jogi. Jest świętym i szczerym
oddaniem się Bogu, który stworzył i utrzymuje nas oraz cały Wszechświat.
Yogi Bhajan: "Mul Mantra jest zabójcą złego losu. Ona zdejmuje ten zły los i zmienia przeznaczenie
na doskonały dobrostan”. Mul Mantra zawiera również odpowiedz na pytanie, kim naprawdę
jestem, na czym polega moje autentyczne istnienie.
3. Praktyka: Kryja na balansowanie
umysłu i serca do nieskończoności.
4. Krótka medytacja i zakończenie.
Ilkka Almonkari (Prabhu Uttam
Singh) - nauczyciel Jogi Kundalini.
Mówi z dziwnym akcentem,
bo dawno temu przyjechał do Polski
z dalekiej Północy. Praktykuje Jogę
Kundalini na tyle długo na ile
wygląda jego broda. W trakcie
ukończenia drugiego poziomu
nauczycielskiego oraz uczestnik
kursu
Karam Kriji czyli jogicznej nauki
znalezienia swojego przeznaczenia w
podróży życia w czasie
i przestrzeni.

Relaxing Zone - Strefa Relaksu
Charan Ram Singh
Czwartek, 19:15-20:45, hala namiotowa
Relaxing Zone to warsztat, podczas którego zostaniemy wprowadzeni w technikę oddechu – ważność
oddechu i polaczenie z oddechem, jakie jest znaczenie chantowania (mantry) Wahe Guru oraz jakie są
jej efekty. Będziemy także medytować nad prosperity i zrobimy dodatkowa medytacje „Uzdrawiający
krąg Tantry”. Warsztaty zakończy relaksacja przy muzyce medytacyjnej. Poprzez praktykę oddychania,
chantowania, medytacji i relaksacji sięgniemy głębiej wewnątrz siebie. Otworzymy drzwi do czegoś,
czego nie można zobaczyć oczami, usłyszeć uszami, zrozumieć umysłem, to jest cos, co musi być
zrozumiane sercem.

Struktura warsztatu:
Nauka oddechu – Oddech I Modlitwa (fragmenty
wykladu Yogi Bhajana) – 30 min
Wahe Guru – znaczenie chantu (mantry) and
chantowanie (Yogi Bhajan) – 20 min
Uzdrawiajacy krag Tantry – 15 min
Kriya na prosperity - 11min
Relaksacja - 15min
Charan Ram Singh (Chorwacja): Od zawsze
poszukiwałem. Szukałem czegoś aby poczuć się
kompletny. Stałem się nauczycielem, aby służyć innym I
wzrastać duchowo. Prowadzę zajęcia Kundalini Jogi w
trzech różnych centrach jogi w Zagrzebiu I Varazdinie,
każdego dnia oprócz niedzieli, w weekendy prowadzę
warsztaty. Moje preferowane działy Kundalini Jogi to
medytacja, muzykowanie i śpiew.

Uzdrawianie i otwarcie centrum serca
Warsztat Sat Nam Rasayan – uzdrawianie w głębokiej medytacji
Barbara Maziarska (Har Anand)
Piątek, 14:45 – 16:15, sala przed jadalnią
Otwarte centrum serca oznacza ciepło, współczucie, pasję, życzliwość, gniew; wszystko, co jest
wspaniałe i wszystko to, co jest zepsute na naszej planecie. Wszystko to przechodzi przez Centrum
Serca. Jeśli ustawisz swoje serce na czymś, twoja głowa się temu podda, dlatego, że to jest
najsilniejszy ośrodek i jednocześnie najbardziej niebezpieczny. Z drugiej strony jest to jedyne centrum
z poziomu którego warto żyć. Aspekt fizyczny tego, że masz serce, to pole elektromagnetyczne serca,
w którym można umieścić rozrusznik serca i on może oddychać za ciebie. To centrum jest bardzo
trwałe. Wykonane jest z dwóch części. Fizycznej - to mięśnie i nerwy. Serce pompuje całą krew i
odżywia każdy organ. Serce jest odpowiedzialne za uzdrowienie i wspiera twoje życie, cały czas
pracując, do momentu aż się zmęczy i powie żegnaj! Druga część to jego elektromagnetyczna natura.
To jest jeden organ, który ma swoją własną długość fali elektromagnetycznej i swój własny skład.
"Rasa" – to uzdrowienie. Rasa powstaje, gdy twoje skupienie na punkcie w medytacji aktywuje
gruczoły w mózgu, aby uwolnić i zoptymalizować wydzieliny neurochemiczne. Gdy Rasa zaczyna
płynąć, to jest jak boski deszcz, słodka rosa, która skrapla się i wpada do ust. Rasa oznacza istotę;
kojarzy się z sokami czegoś co zaczynasz procesować i trawić. Kiedy prawidłowo użyjemy RASA, wtedy
ona staje się Rasayana, czyli elementem, który odmładza ciało i umysł. Kiedy przez nas przepływa ten
wewnętrzny nektar jesteśmy mniej reaktywni i impulsywni, i odpowiadamy z poziomu wyższej
świadomości. W tym sensie, rasa po prostu otwiera nas ku radości życia i budzi w nas dojrzałość,
mądrość i łaskę.
Barbara Maziarska (Har Anand): Nauczycielka i
trenerka instruktorów Jogi Kundalini według
przekazu Yogi Bhajana. W kwietniu 2008 ukończyła
I w Polsce kurs instruktorski (certyfikowany przez
KRI- Kundalini Research Institute). Od stycznia 2008
roku prowadzi regularne zajęcia jogi kundalini w
Warszawie. Praktykę jogi rozpoczęła w 2001 roku
od hatha jogi (u Adama Bielewicza i Sławomira
Bubicza) i tantra jogi (Ar Luczis Pustota). W
kwietniu 2012 ukończyła II stopień kursu
nauczycielskiego Jogi Kundalini w Londynie i
Tajlandii. We wrześniu 2014 roku uzyskała
uprawnienia trenera instruktorów jogi kundalini
"Associate Trainer". Terapeutka Jogi hormonalnej i
jogi terapeutycznej dla kobiet - ukończyła 3
stopniowy kurs Jogi Hormonalnej u autorki tej metody Dinah Rodrigues w lipcu 2012 oraz kursu dla
nauczycieli jogi "Yoni Shakti/ Womb Yoga" w sierpniu 2015r. Uzdrowiciel i instruktor Sat Nam
Rasayan - metody uzdrawiania w tradycji Jogi Kundalini – u nauczyciela i mistrza tej technologii –
Guru Dev Singha. Ukończyła kursy 1 i 2 stopnia Sat Nam Rasayan (Poziom 1 - Praktyk, poziom 2 Uzdrowiciel). Prowadzi kurs Sat Nam Rasayan poziomu 1 w Polsce. Od 2008 oferuje indywidualne
sesje Sat Nam Rasayan. Prowadzi warsztaty i zajęcia joga dla oczu - ukończyła pogłębiony kurs
korekcji wad wzroku „WZROK i RELAKS” w Szkole Widzenia Siergieja Litwinowa w listopadzie 2003r.
Absolwentka SGH i Studiów Podyplomowych na AWF Warszawa na Wydziale Rehabilitacji.
Studiowała hatha jogę (asany) u prof. Szopy i jogę psychiczną u prof. Lesława Kulmatyckiego.

Kundalini Shakti Joga – Seksualność i Duchowość
Monika Meherbani Kaur
Sobota, 14:45 – 16:15, sala przed jadalnią
Przekaz religijny w chrześcijaństwie wiąże seksualność z nieczystością. Za czyste i święte jest
uznawane to, co duchowe. Ciało jest postrzegane jako grzeszne, a jego seksualne potrzeby są
honorowane jedynie jako służące prokreacji. Chrześcijaństwo oddzieliło ciało od ducha, dając mocne
podstawy iluzji oddzielenia człowieka od Boskości. W naszym kręgu kulturowym ten przekaz jest
obecny w zbiorowej podświadomości, nawet jeśli nie jesteśmy związani z religią.
Szczególnie kobieca seksualność została napiętnowana przez Kościół. Kobiety świadome swojej
seksualnej energii i mocy, jaka jest w niej ukryta były sądzone jako czarownice mające konszachty z
diabłem i palone na stosach. Doprowadziło to do zerwania z pierwiastkiem żeńskim i Ziemią oraz
kultem Bogini.
Tymczasem czakra seksualna nazywana jest czakrą sakralną. Seksualna energia ma moc tworzenia
życia, jest zatem podstawową siłą stwórczą Wszechświata. Dzięki niej możliwa jest wszelka twórczość.
To dzięki niej możemy kreować rzeczywistość, stając się Bogami i Boginiami. To ona otwiera nasze
serca, pozwalając, by miłość płynęła przez nasze ciała, budząc świadomość.
Każdy z nas ma w sobie Boską Kobiecość i Boską Męskość. Kiedy one się łączą wewnątrz nas, dochodzi
do Świętej Unii. Wtedy znika iluzja oddzielenia i łączymy się z Nieskończonością. „Lotos wyrasta z
błota”, jak mówił Osho.
Dzięki kriyi „Seksualność i Duchowość” przypomnimy sobie naszą Niewinność i doświadczymy
Boskiego wymiaru Seksualności. Rozgościmy się w naszych ciałach, będących Świątynią Ducha.
Rozpuścimy blokady starych wzorców religijnych i pozwolimy energii seksualnej płynąć swobodnie i
bez lęku w naszych ciałach na spotkanie Nieskończoności. Otworzymy się na ucieleśnienie naszej
Duszy.
Medytacja „Joni Kriya” dopełni ten proces, umacniając nas w doświadczeniu Boskiej Kobiecości w nas.
Z tej przestrzeni mamy dostęp do pełnej mocy kreacji. Otwierając się na przesłanie swojej Duszy i
przewodnictwo Ducha możemy pozwolić, by poprzez nas rodziło się to, co jest gotowe, by
zamanifestować się w świecie. Pozwalając Boskiej Męskości działać możemy materializować nasze
wizje. „Owoc tego słodkiego związku rodzi się poza czasem i przestrzenią. Ma on moc neutralizowania
karmicznych rezultatów naszych akcji, ujawniających się w czasie i przestrzeni.” („Kundalini esencja
jogi”)
Niezależnie od tego, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, odkrycie w sobie energetycznej Joni i
doświadczenie Boskiej Kobiecości poprzez nią może odmienić Twoje życie. To doświadczenie jest
dzisiaj bardzo potrzebne światu, by przywrócić szacunek do pierwiastka kobiecego i miłosny związek z
Matką Ziemią, z Boginią i z Boskością w nas.
Do udziału w warsztacie zapraszam zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Monika Meherbani Kaur - nauczycielka Jogi Kundalini certyfikowana przez Kundalini Research
Institute. Ma 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w oparciu o tę ścieżkę duchową i metodę
pracy. Prowadzi Kundalini Shakti Jogę dla Kobiet i krąg kobiet.
Life coach, terapeutka, psychoonkolog, trener umiejętności miękkich i rozwoju osobistego,
nauczycielka medytacji. Od 2001 r. praktykuje różne ścieżki zmierzające do poszerzenia świadomości:
Zen, taniec 5 rytmów i Movement Medicine, Mindfulness, Jogę Kundalini, tradycje szamańskie i
Tantrę.
Przyjęła inicjacje: Munay-Ki (Energia Miłości), Białego Ognia i Bogini, aktywacje 22 Czakr i 12 Nici
DNA.
Jest certyfikowaną liderką Jogi Śmiechu i Praktykiem Soul Body Fusion.
Jej pasją jest inspirowanie i towarzyszenie innym, zwłaszcza kobietom w rozwoju dla otwarcia na ich
Prawdziwą Naturę. Przywracanie Świętej Kobiecości na Ziemi oraz równoważenie energii żeńskiej i
męskiej czuje głęboko w sercu jako swoją misję.

Yoga Dance Night!
Joga aby przypomnieć sobie Kim Jesteś + Medytacja w Tańcu
Wspólne muzykowanie. Przynieś bębny i inne instrumenty i graj z nami
Siri Gian Singh (Piotr Miliszkiewicz)
Sobota, 19:30 – 22:00, hala namiotowa
Natura nie powinna być ograniczeniem. Doświadczenie w sieci życia: miłości, brata, siostry, męża,
żony… jogin identyfikuje, realizuje, przechodzi przez nie bezpiecznie i kończy. Nie zapominaj, że to
wszystko to stan przejściowy. Przyjemność i cierpienie to tylko doświadczenia, które maleją, kiedy
rośnie Dusza. Przejdź przez to życiowe doświadczenie, jednak nie zapomnij nigdy kim jesteś.
Z punktu „widzenia” duszy życie jest Pięknem. Dla duszy w podróży, materialnym przejawem piękna i
harmonii jest przyroda, sztuka, muzyka. Daje twojemu ciału i umysłowi katharsis. Raduj się, wzruszaj
się, wytrzęś się! Słuchaj lub tańcz.
Siri Gian Singh (Piotr Miliszkiewicz): W tym życiu i na tym etapie jestem człowiekiem, przyjacielem,
kolegą nauczycielem Kundalini Jogi, Jogi Młodych (Y.O.G.A. for Youth), pedagogiem, trenerem edukacji
przyrodniczej. Prowadzę zajęcia i warsztaty Jogi w Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie, leśne
gry i zabawy terenowe dla dzieci szkolnych i na obozach. Jestem wolontariuszem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie. Muzykuję na dziwnych instrumentach i na imprezach DJ.
www.kundalinijogawlublinie.pl http://kidbuttons.art.pl

Joga i medytacja dla dzieci
Amanbir Kaur (Małgosia Pawłowska)
Czwartek 14:45-16:15, Piątek i Sobota 11:45-13:15
sala przed jadalnią
Lubić siebie, znać siebie, czerpać z siebie. Jest takie miejsce w środku każdego z nas, gdzie możemy
sięgać by zyskać wsparcie, siłę mądrość i bezpieczeństwo.
Zapraszam do zabawy dorosłych i dzieci. Będziemy śmiać się, turlać, robić poważne miny, skakać,
sapać, siedzieć jak posągi, wrzeszczeć, milczeć, przytulać się i gniewać. By zyskać subtelną radość bycia
dzieckiem tu i teraz. Wszystko w bezpiecznej przestrzeni II Festiwalu Kundalini Yogi w Tarasce.
“We use our children for security. Then our children use us for security, and life is a mess.
Give children their own security: Truth and God. It doesn’t matter if you have lied to yourself, or you
have lied in your life, or that your parents lied to you. Just, for God’s sake, speak the truth for the sake
of your children, so that they can understand that there is a truth—that is Sat Nam. Give them the
true identity of themselves and you will have angels on the Earth.” - Yogi Bhajan

Joga Art – zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży
Prem Jiwan Kaur
Czwartek, Piątek, 16:30-18:00, domek D3
Sobota, 16:30-18:00
Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież na
artystyczną część festiwalu. Podczas zajęć
będziemy rysować mandale. Jest to kreatywna
szuka medytacji, która polega na intuicyjnym
malowaniu.
Zajmiemy się tez sztuką indyjskiego zdobienia
ciała. Naturalne tatuaże wykonane zgodnie z
indyjską tradycją umilą festiwalowy czas.
Również będzie taka możliwość, by
własnoręcznie wykonać bransoletki na wzór
indyjskich mali.
Mala jest to indyjski sznur z koralikami do
medytacji. Poznamy w skrócie zasady
mantrowania i wykonania kolorowych pamiątek
festiwalu.
Prem Jiwan Kaur - artystka, malarka, pedagog, instruktorka jogi kundalini, pasjonatka wiecznego
rozwoju i samodoskonalenia. Być i twórczo żyć.
Warsztat intuicyjnego malowania mandali
Serdecznie zapraszam na aktywną medytacje dla dzieci i młodzieży za pomocą kolorów i ciekawych
form wyrażania siebie.
Nie ważne czy potrafisz malować, liczy się zabawa z kolorem i kreacją.
Stworzymy piękne arcydzieła- mandale, które będą piękną pamiątka festiwalu.
Warsztat tworzenia bransoletek na wzór mali indyjskich
Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży.
Za pomocą kolorowych koralików wykonamy male na nadgarstek.
W formie zabawy twórczo i aktywnie spędzimy czas.
Zdobienie henną.
Zapraszam na malowanie indyjskich wzorów na ciele, a także na naukę tej tej pięknej sztuki.
Brązowa, naturalna henna- mehendi w dzisiejszych czasach jest naturalną alternatywą dla tatuaży.
Malowanie dłoni i stóp praktykuje się przy specjalnych okazjach takich jak tegoroczny festiwal.

Indywidualna Sesja Uzdrawiania Medytacyjnego ( 1 sesja do 60 min)
Jagat Prem Kaur (Beata Pasikowska)

Sesja Uzdrawiania Medytacyjnego
rozpoczyna się od rozpoznania problemu
dręczącego pacjenta (fizycznego lub niefizycznego). Następnie pacjent wygodnie
układa sie w pozycji leżącej, aby przyjąć
Uzdrawianie Medytacyjne. Po zakończeniu
pacjent otrzymuje informację o przebiegu
sesji oraz wskazówki do dalszej pielęgnacji
zdrowia.
Sesja Uzdrawiania Medytacyjnego pomaga
pokonać chorobę, zapobiec chorobie,
rozwijać świadomość. Sesja może być
jednorazowa, lub powtarzana. Efekty sesji są
bardzo rożne i zależne od indywidualnych
przypadków pacjentów.
Częste efekty sesji:
- Może wyleczyć dolegliwości i bóle ciała fizycznego, umysłu i ciała emocjonalnego
- Może usunąć zwykłą i chroniczną depresję oraz następstwa „wypalenia”
- Zmniejsza niepokój i stres, oraz rozpuszcza wywołujące je wzorce
- Pomaga przezwyciężyć emocjonalne traumy i psychologiczny ból
- Przywraca jasność umyłsu oraz zwiększa świadomość
- Pomaga przywrócić głęboki i spokojny sen
- Poprawia ogólny stan zdrowia, witalność i wigor
- Zwiększa wewnętrzny spokój
- Stymuluje osobisty rozwój
Jagat Prem Kaur ( Beata Pasikowska) Kundalini upomniało się o mnie w 2008 i 2014 roku, zsyłając na
mnie rzeczywiste doświadczenie uaktywnienia pewnych pokładów energii kundalini. Od 1, 5 roku
prowadzę zajęcia Jogi Kundalini z dorosłymi oraz dziećmi, głównie w szkole demokratycznej. Również
po kilku wcieleniach przerwy na ścieżce służby uzdrawiania, w 2014 Guru Ram Das zaprosił mnie do
powrotu. W roku 2015 odbyłam kurs Sat Nam Rasayan, oraz w 2016 ukończyłam kurs Uzdrawiania
Medytacyjnego, oba w tradycji Jogi Kundalini, aby służyć innym w potrzebie. W ramach Sewy oraz
wewnętrznego poczucia spełnienia dawania i dzielenia się, udzielam sesji Uzdrawiania Medytacyjnego
potrzebującym.
http://www.kundaliini.com/10.html
http://meditativehealing.org

Kobiecy Krąg z So Purkh
Adi Shakti Kaur (Agnieszka Lugierska)
Sat Inder Kaur (Wanda Willim-Becker)
Środa, Czwartek i Piątek, 20:45-21:30, hala namiotowa
Praktyka szabadu So Purkh podnosi twój własny związek z boskością oraz buduje tę tożsamość u
twojego partnera (ojca, syna).
„Wiem, że jestem Jednym z Bogiem.
To jest Dar mojego prawdziwego Guru.
Ten Pierwotny jest doskonale czysty.
Pierwotny Bóg jest doskonały.
On jest we wszystkim i ponad wszystkim...“.
Yogi Bhajan uczył kobiety, że ta recytacja jest potężnym sposobem modlenia się za mężczyzn w swoim
życiu. Oczyszczeniem własnej karmy związanej z mężczyznami oraz doprowadzenie do przejawienia
się najwyższego kalibru mężczyzny aby mógł służyć razem z Tobą w ramach tego przeznaczenia, które
ze sobą współdzielicie. Bądź cierpliwa, kontynuuj praktykę i uwolnij siebie z wszelkiego chwytania.
Jest to czysta modlitwa - a modlitwa kobiety jest zawsze przyjmowana i uzyskuje odpowiedź.

Męski Krąg z Bhanda Jamee-ai
Siri Gian Singh (Piotr Miliszkiewicz)
Harjeet Singh (Tomasz Wiński)
Środa, Czwartek i Piątek, 20:45-21:30, domek D3
W męskim kręgu, będziemy praktykować ćwiczenia Kundalini Jogi dla mężczyzn.
11 razy powtórzymy medytację, szabad Bhanda Jamee-ai, aby uhonorować świętą kobiecość, która
daje, zawiera, rodzi, nosi i wychowuje nowe życie. Dla wszystkich kobiet wszędzie, dla każdej obecnej
i przyszłej kobiety w twoim życiu oraz dla Matki Ziemi. Aby wnieść świętość i oddanie do każdego
związku, aby pozbyć się lęków i fobii matki.

