Program IV Festiwalu Jogi Kundalini
Taraska, 30 maja - 3 czerwca 2018
Środa 30 maja
16:00-18:00 Rejestracja
18:00-19:00 Kolacja
19:15-19:30 Ceremonia Rozpoczęcia IV Festiwalu Kundalini Jogi
(hala namiotowa)
19:30-21:00 Kundalini Joga i Gatka – czyli Sztuka Walki Sikhów (część 1)
Harsaran Singh (Sergiej Bukatsela)
(hala namiotowa)
21:15-22:00 Kobiecy Krąg z So Purkh
Męski Krąg z Bhanda Jamee-ai
Sat Inder Kaur, Agnieszka Adi Shakti Siri Gian Singh, Harjeet Singh
Kaur (hala namiotowa)
(domek D3)
22:15-23:00 Relaksacja z dźwiękiem mis tybetańskich i aromatami olejków
Bhagti Nihal Kaur (Katarzyna Szymków)
(domek D3)
Czwartek 31 maja
04:30-07:00 Sadhana Ery Wodnika
(hala namiotowa)
07:15-08:00 Warsztaty wiązania turbanu
KiranJot Kaur (Aloka)
(hala namiotowa)
08:00-09:00 Śniadanie
09:00-10:00 Spotkania w grupach sewy
10:00-11:30

11:45-13:15

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

16:30-18:00

18:00-19:00

20:45-22:00

Na Ścieżce Duchowego
Wojownika
Siri Gian Singh
(hala namiotowa)

Smakuj Życie
Oddechem
Jai Ram Kaur (Ola Duda)
(domek D3)

Joga i medytacja dla
dzieci
Amanbir Kaur
(Małgosia Pawłowska)
(sala 15)
Mantra Dance Chanting & Dance Medicine for Soul
Siri Sadhana Kaur
(hala namiotowa)
Obiad
Strumień Dźwięku –
Sat Nam - I Am - Ja
Joga Art – zajęcia i
Anahat
Jestem
warsztaty dla dzieci i
Hari Kartar Kaur
Amanbir Kaur
młodzieży:
(Agnieszka
(Małgosia Pawłowska)
malowanie henną
Ziobrowska)
(domek D3)
Prem Jiwan Kaur
(hala namiotowa)
(sala 15)
Karam Kriya – Rozpoznaj drugą osobę w sobie! (część 1)
Sat Karam Singh
(hala namiotowa)
Kolacja
Warsztaty Śpiewu Duszy
Siri Sadhana Kaur
(hala namiotowa)
Kobiecy Krąg z So Purkh
Męski Krąg z Bhanda Jamee-ai
Sat Inder Kaur, Agnieszka Adi Shakti Siri Gian Singh, Harjeet Singh
Kaur (hala namiotowa)
(domek D3)

Program IV Festiwalu Jogi Kundalini
Taraska, 30 maja - 3 czerwca 2018
22:15-23:00

Relaksacja z dźwiękiem mis tybetańskich i aromatami olejków
Bhagti Nihal Kaur (Katarzyna Szymków)
(domek D3)

Piątek 1 czerwca
04:30-07:00 Sadhana Ery Wodnika
Karam Kriya – Rozpoznaj drugą osobę w sobie! (część 2)
Sat Karam Singh
(hala namiotowa)
08:00-09:00 Śniadanie
09:00-10:00

Spotkania w grupach sewy

10:00-11:30

Przez Dobroć do
Pomyślności
Sat Inder Kaur
(Wanda Willim-Becker)
(hala namiotowa)

11:45-13:15

Wdzięczność –
Joga i medytacja dla
poszukaj jej w sobie dzieci
Katarzyna Krajewska
Attitude of Gratitude
Patvinder Kaur
(sala 15)
(Anna Mostowicz)
(domek D3)
Kundalini Joga i Gatka – czyli Sztuka Walki Sikhów (część 2)
Harsaran Singh (Sergiej Bukatsela)
(hala namiotowa)

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

Obiad
Shakti Dance
Jai Shakti Kaur
(Irina Krawczenko)
(hala namiotowa)

16:30-18:00

Siedmioro Przyjaciół - współpraca
czakr
Keval Darshan Singh
Amrita Darshan Kaur
(hala namiotowa)
Kolacja

18:00-19:00

Stapianie się z
nieskończonym –
o śmierci i umieraniu
Zbigniew Becker
(domek D3)

Joga Art – zajęcia i
warsztaty dla dzieci i
młodzieży lepienie z gliny
Prem Jiwan Kaur
(sala 15)
Sztuka Tworzenia Prawdziwych
Relacji
Marek Miedziewski
Basia Baczkura
(domek D3)

19:15-20:30

Path of Love – koncert mantr
Satwant Kaur
(hala namiotowa)

20:45-21:30

Kobiecy Krąg z So Purkh
Sat Inder Kaur, Agnieszka Adi Shakti
Kaur (hala namiotowa)

21:45-22:30

Relaksacja z dźwiękiem mis tybetańskich i aromatami olejków
Bhagti Nihal Kaur (Katarzyna Szymków)
(domek D3)

Męski Krąg z Bhanda Jamee-ai
Siri Gian Singh, Harjeet Singh
(domek D3)
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Taraska, 30 maja - 3 czerwca 2018
Sobota 2 czerwca
04:30-07:00 Sadhana Ery Wodnika
(hala namiotowa)
08:00-09:00 Śniadanie
09:00-10:00

Spotkania w grupach sewy

10:00-11:30

Uhonorowanie Kobiecości - Honouring the Feminine
Satwant Kaur
(hala namiotowa)
Shakti Dance
Sat Nam Rasayan
Joga i medytacja dla
Patwant Kaur
Harjeet Singh
dzieci
(Grażyna Smith)
(Tomasz Wiński)
Katarzyna Krajewska
(hala namiotowa)
(domek D3)
(sala 15)

11:45-13:15

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

Obiad
Uzdrawianie Ran
Miłości i Słodkość
Svadhistany
Karam Kaur (Wioletta
Sadurek Diamondheart)
(hala namiotowa)

16:30-18:00

Karam Kriya - Rozpoznaj drugą osobę w sobie! (część 3)
Sat Karam Singh
(hala namiotowa)

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

Kolacja
Joga Nidra z wibracją gongu
Dhyanjot Kaur (Ida Tracz)
(hala namiotowa)
Yoga Dance Night! Medytacja w Tańcu
Siri Gian Singh
(hala namiotowa)

20:15-22:15

Zaufaj swojej Duszy
Siri Santokh Kaur
(Maria Fiedosiejewa)
(domek D3)

Joga Art – zajęcia i
warsztaty dla dzieci i
młodzieży tworzenie biżuterii
Prem Jiwan Kaur
(sala 15)

Niedziela 3 czerwca
04:30-07:00 Sadhana Ery Wodnika
(hala namiotowa)
08:00-09:00 Śniadanie
09:00-10:00 Spotkania w grupach sewy
10:00-11:30

Mistrzowskie Przejście - Master of the Shift
Param Dhyan Kaur & Paramjot Singh
(hala namiotowa)

11:45-13:15

Ceremonia Zakończenia IV Festiwalu Kundalini Jogi
Koncert Mantr
(hala namiotowa)
Obiad

13:30-14:30

Program IV Festiwalu Jogi Kundalini
Taraska, 30 maja - 3 czerwca 2018
Gdzie odbywają się zajęcia:
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:
Festiwal Kundalini Jogi jest przedsięwzięciem non-profit, co oznacza, ze organizatorzy
festiwalu nie pobierają za swoją prace wynagrodzenia, a zebrane darowizny są
przeznaczane na organizację festiwalu w następnym roku. Praca na festiwalu jest oparta
o tzw. grupy dobrowolnej pracy – czyli sewy. Podczas rejestracji na miejscu w Tarasce,
każdy uczestnik Festiwalu deklaruje swój udział w jednej z takich grup. Spotkania w
grupach sewy odbywają się codziennie rano po śniadaniu, o godzinie 9:00. Są to
spotkania na których ustalamy i organizujemy wszystkie sprawy związane z pracą danej
sewy. Jest to tez świetna okazja do poznania innych uczestników festiwalu, a dla
poczatkujących joginów i joginek okazja do wszelkich pytań na tematy związane z
praktyką jogi. Prowadzący sewę lub starsi jogini na pewno odpowiedzą na wszystkie
wasze wątpliwości!
Grupy Sewy:
Rejestracji - Adi Shakti Kaur (Agnieszka Lugierska), Grażyna Smith (Patwant Kaur)
Muzyczna - Harjeet Singh (Tomasz Wiński)
Porządkowo-Techniczna - Keval Darshan Singh
Kuchenna - Sat Inder Kaur (Wanda Becker)
Sewa dla Rodziców (z dziećmi) – Amanbir Kaur (Małgosia Pawłowska)
Sprzedaż na Festiwalu:
Chcesz sprzedawać swoje produkty na festiwalu? Skontaktuj się z Grupą Rejestracji.

Karam Kriya – Rozpoznaj drugą osobę w sobie!
Sat Karam (Szwecja)
Czwartek i Sobota 16:30,
Piątek 4:30 (na porannej sadhanie)
(hala namiotowa)
Rozpoznaj drugą osobę w sobie! Innymi słowy: pojmij że Jedność jest w każdym, łącznie z Tobą.
Zachętą Karam Kriji - "ostatecznym odniesieniem do numerów" - jest:
1. Zakotwicz się w swojej duszy; ona jest źródłem twojej samo-inicjacji. Zrozum że poprzez 10
Ciał Duchowych jesteś istotą dziesięciu - w - jednym. Znajdź swoje własne zasoby w
przykładach życia dziesięciu sikhijskich guru.
2. Odkryj na nowo mistyczne zwierciadło swojego potencjału w Mul Mantrze Guru Nanaka.
3. Znajdź wyjście ze swojej karmicznej historii. Następnie pomóż innym w ich transformacji.
4. Ustabilizuj centrum swojego serca które pozwala ci wybrać zaufanie i miłość.
5. Uzdrów swoje słowo aby uzdrowić świat. Następnie służ innym w ich własnym uzdrawiającym procesie. Skup się na komunikacji i rozpoznaj znaczącą zmianę w wymianie słów ku
bardziej harmonijnej wspólnocie.
6. Wnoś obecność, jasność i świadomość w swoje spotkania.
7. Naucz się rozszyfrowywać ukryte dookoła
przekazy.
8. Użyj czasu zamiast go tracić - bo życie
przemija. Liczy się działanie!
9. Połącz się z, i odkryj swój najwyższy potencjał i
prowadź innych na ich drodze ku przeznaczeniu.
Idź ścieżką najwyższych i wiecznych zasad,
przestrzegając praw natury.
10. Dotrzyj do jedności razem ze wszystkimi, także z
Najwyższą Świadomością jako rezultatem.
Sat Karam Singh - nauczyciel i trener Kundalini Jogi
i Karam Kriya - Sztuki i Nauki Numerologii
Stosowanej od 2005 roku. Z całym sercem studiuje
obydwie te dyscypliny przez około 20 lat. Poza
nauczaniem aplikuje wiedzę Kundalini Jogi i
Numerologii podczas konsultacji indywidualnych,
par i grupowych. Jest piosenkarzem i muzykiem i
uwielbia dzielić się tą pasją w jogicznym kontekście.
Sat Karam urodził się i dorastał w Niemczech,
następnie w 2010 roku przeprowadził się do Szwecji
gdzie aktualnie prowadzi Centrum Jogi. Dzieli się
bezcenną wiedzą i wglądami tych nauk w całej
Europie, z adogmatycznym podejściem - zamiast tego
- z wielką przyjemnością.

Uhonorowanie Kobiecości - Honouring the Feminine
Satwant Kaur (Wielka Brytania)
Sobota 10:00 (hala namiotowa)
Przyszłość jest kobiecością. Przejście do Ery Wodnika to zaproszenie do zmiany w świadomości: z
JA do MY. Z indywidualnego do kolektywnego. Kultywowania tożsamości kobiecości poprzez
kobiecość. Będąc narodzonym w ciele kobiety czy mężczyzny, wszyscy zawieramy w sobie obydwa
bieguny, i wszyscy przyczyniamy się do naszej kolektywnej świadomości i zrozumienia boskości i
szlachetności kobiecości.

Path of Love – koncert mantr
Piątek 19:15
Przyłącz sie do Satwant Kaur, która będzie śpiewać kirtany i mantry dla otwarcia serca i krzyku
duszy. Satwant podzieli się z nami swoją muzyką z jej pierwszego albumu: Path of Love.
Satwant Kaur uczy Kundalini Jogi od ponad 15 lat. Pochodzi z Kanady, żyje i mieszka w
Londynie, w Wielkiej Brytanii ponad 10 lat. Aktualnie trenuje nauczycieli na kursach w Wielkiej
Brytanii i zagranicą. Studiuje i uczy Karam Kiya. Kocha przyrodę i muzykę. Rok temu wydała
swój pierwszy album mantr „Path of Love”.

Mantra Dance: Chanting & Dance Medicine for Soul
Siri Sadhana Kaur (Wielka Brytania)
Czwartek 11:45 (hala namiotowa)
Dźwięk i ruch wyzwalają mądrość naszych ciał, aby uwolnić związki chemiczne, które sprawiają,
że "czujemy się dobrze", kreując w nas nawyk bycia szczęśliwymi. A wiec możemy poddać się temu
i zakręcić w tańcu życia. Ten warsztat łączy w sobie intonowanie mantr Kundalini, doświadczanie
skali naszego głosu i jego potencjału, aby potem doświadczyć wolności i radości z ekspresji tańca
w ramach sekwencji ruchu medycyny mantr. Poprzez mobilizację i aktywację budzimy naszą
głębię i pielęgnujemy przepływ uniwersalnej energii.
Poprzez taniec z mantrą poddajemy się przewodnictwu naszej duszy i uniwersalnej świadomości.
Nasza wyjątkowa historia ujawnia się w każdym tonie, dźwięku i wibracji. Kiedy nasz śpiew
aktywuje nadi (subtelne kanały nerwowe) i wibruje w naszych uszach, wtedy możemy zacząć
osiągać głębszy rezonans, podnosząc energie w naszych sercach, precyzyjnie dostrajając naszą
nawykową częstotliwość i wznosząc nas ku oddaniu i boskości.
Siri Sadhana Kaur występowała na scenie międzynarodowej, rozwijając głos, teatr i ruch, ucząc
się w Paryżu z innowacyjnym mistrzem ruchu Jacques Lecoq. Mieszka w Londynie i obecnie
kończy prace nad swoim 7-mym krążkiem CD, a także CD z mantrami, które są już dostępne do
pobrania online. Jako certyfikowany przez KRI Profesjonalny Trener Kundalini Jogi, organizuje
szkolenia Aquarian Teacher level 1 i 2 w szkole Karam Kriya. Harmonogram Siri Sadhany
obejmuje trasy koncertowe na żywo, szkolenia dla nauczycieli, taniec mantry, śpiew acapella i
jogę kundalini. www.sirisadhana.com

Kundalini Joga i Gatka – czyli Sztuka Walki Sikhów
Harsaran Singh (Ukraina)
Środa 19:30, Piątek 11:45 (hala namiotowa)
Gatka – jest to sztuka walki Sikhów. Doskonały system walki, który wykorzystuje umiejętności
duchowe, umysłowe i fizyczne. Podstawą Gatki są unikalne, dynamiczne medytacje, które
pozwalają skoncentrować uwagę i zrównoważyć półkule mózgu. Pantra to sekwencja ruchów jest ona rdzeniem (podstawą) ruchów w Gatce. Jest to ruch czterostopniowy, praktykowany
codziennie i wielokrotnie ćwiczony. Pantra ma wiele pozytywnych aspektów, m.in.
skoordynowane ruchy rąk i nóg prowadzą do równowagi ważnych meridianów ciała i ducha. To
balansowanie (wyrównanie) wpływa na lewą i prawą półkule mózgu, prowadząc do stanu
medytacji, który jest również nazywany umysłem neutralnym. Dosłownie Pantra oznacza: "Coś,
co należy ćwiczyć tak długo, dopóki nie zostanie poskromione." W Gatce fraza "Święty Wojownik"
oznacza poszukiwanie przez ucznia równowagi między elementami doczesnymi i duchowymi.
Walcz, nie atakując i żyj w pokoju, pokonując siebie w walce.
Siergiej Bukatsela (Harsaran Singh) – certyfikowany nauczyciel Kundalini Jogi, zgodnie z
międzynarodowym programem KRI oraz nauczyciel sztuki walki Sikhów - Gatki. Numerolog.
Uzdrowiciel Sat Nam Rasayan.

Warsztaty Śpiewu Duszy
Siri Sadhana Kaur (Wielka Brytania)
Czwartek 19:15 (hala namiotowa)
Poprzez eksplorowanie melodii z całego świata, w harmonii acapella ze świętymi mantrami, pieśniami, folkiem,
muzyką tradycyjną i gospel, będziemy twórczo wyrażać nasz indywidualny, unikalny dźwięk, jednocześnie
pogrążając się w rytm i podnosząc poprzez nasz wspólny rezonans i wibracje.
Podczas tego warsztatu będziemy ćwiczyć wesołe rozgrzewki fizyczne, ćwiczenia relaksacyjne, techniki
wokalne, aby pogłębić zakres oddechu, wyrównać postawę i uwolnić głos. Kiedy aktywnie zaangażujemy całe
ciało do śpiewania, możemy doświadczyć mocy i transformującej jakości w głosie, co podnosi serce i duszę.
Żadne doświadczenie ani zdolności muzyczne nie są konieczne do tego, żeby ćwiczyć tą starożytną technikę
wołania i odpowiedzi.
Siri Sadhana Kaur występowała na scenie międzynarodowej, rozwijając głos, teatr i ruch, ucząc się w Paryżu z
innowacyjnym mistrzem ruchu Jacques Lecoq. Mieszka w Londynie i obecnie kończy prace nad swoim 7-mym
krążkiem CD, a także CD z mantrami, które są już dostępne do pobrania online. Jako certyfikowany przez KRI
Profesjonalny Trener Kundalini Jogi, organizuje szkolenia Aquarian Teacher level 1 i 2 w szkole Karam Kriya.
Harmonogram Siri Sadhany obejmuje trasy koncertowe na żywo, szkolenia dla nauczycieli, taniec mantry, śpiew
acapella i jogę kundalini.

Warsztaty wiązania turbanu
KiranJot Kaur (Wielka Brytania)
Czwartek 7:15 (hala namiotowa)
Aloka (Kiranjot Kaur) ma 15 lat i od dwóch lat uczy się w, założonej przez Yogi Bhajana, Szkole Miri Piri w
Indiach. Już jako młoda piosenkarka występowała i koncertowała na żywo na festiwalach i imprezach Kundalini
Jogi. Występowała jako artystka wspierająca na 7 płytach z nagraniami mantr Kundalini Jogi. Ostatnio
współpracowała i nagrywała muzykę z 5000% - grupą kreatywnych artystów dzielących się pasją do muzyki.
Jako młoda artystka wygrała chóralne stypendium, aby uczęszczać do szkoły Marlybone w Londynie i śpiewała
z Narodowym Chórem Młodzieży w Wielkiej Brytanii, London Youth Choir, oraz chórem młodzieżowym Camden
i chórem szkolnym Marleybone. Aloka występowała regularnie, m.in. występy w Royal Albert Hall, Roundhouse
Studios i Wigmore Hall w Londynie. Skomponowała i zaśpiewała "In the City" dla spektaklu "Orbital" na
festiwalu Circus w London Roundhouse Studios.

Mistrzowskie Przejście - Master of the Shift
Param Dhyan Kaur & Paramjot Singh (Niemcy & Tajlandia)
Niedziela 10:00 (hala namiotowa)
Wszystkie komórki mają to samo DNA, jednak niektóre z nich stają się neuronami, a inne stają
się komórkami innego typu. Związki chemiczne, zwane markerami epigenetycznymi aktywują i
wyciszają określone sekwencje genów i dlatego mamy różne typy komórek. Kundalini jest siłą,
która zmienia perspektywę, przeznaczenie, czakry i świadomość. Podobnie jak geny, możemy
wyrażać lub nie wyrażać naszego duchowego i emocjonalnego DNA. Zdolność do przebywania w
shuniya pozwala nam użyć świadomość do tego, aby zmienić nasz stosunek do wszystkiego, co
istnieje. Podczas tych warsztatów
będziemy sprawdzać, jak odnaleźć
Jaźń,
doświadczyć
Jaźni
i
przekroczyć Jaźń - krytyczny rytm
dla ucieleśnienia stanu shuniya.
Mistrzowskie Przejście jest wtedy,
gdy
przekraczamy
Jaźń
"Jesteśmy jak zamarznięte bloki
kry lodowej unoszące się na rzece
życia". Woda w rzece życia i
zamarznięte bloki lodowe składają
się z H2O, czyli tej samej esencji.
Różnica jest kwestią punktu
widzenia. Kiedy lód porusza się,
wtedy
się
roztapia.
Param
Dhyan
Kaur
jest
nauczycielem Kundalini Jogi, ale także licencjonowanym naturopatą, mistrzem reiki i terapeutą
metody regresingu Michaela Newtona, kinezjologiem i psycho-kinezjologiem. Pracuje z
pacjentami z problemami onkologicznymi i uzależnieniami. Rozwinęła własną holistyczną
metodę terapii o nazwie „Touch of Soul”. Poprzez masaż, zdrowy styl życia, suplementy, Kundalini
Jogę, medytację i medycynę alternatywną, 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.
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 specjalizuje się w
nauczaniu technik leczenia uzależnień. Bral udział przez 4 lata w 12-stopniowym programie
rehabilitacji z uzależnień w Tajlandii.

Shakti Dance
Jai Shakti Kaur (Ukraina)
Piątek 14:45 (hala namiotowa)

Shakti Dance (według szkoły Sary Avtar) to Joga Tańca oparta na szkole Kundalini Jogi według Yogi
Bhajana. Jest to wyjątkowe połączenie jogi, tańca i medytacji. Jest formą jogi, która podnosi
świadomość poprzez podniesienie energii Kundalini Shakti i w naturalny sposób zamienia się w taniec
świadomości, łącząc mantry, mudry, pranayamy i asany. Zajęcia Shakti Dance zaczynają się od serii
płynnych ćwiczeń jogi, które są zastępowane poprzez bardziej dynamiczne ruchy taneczne, co w
naturalny sposób przechodzi do swobodny taniec i potem kończy się medytacją w ruchu. Praktyka daje
możliwość do wyrażenia impulsu Duszy poprzez spontaniczność swobodnego tańca. Ta forma
ekspresji duszy jest głównym środkiem, dzięki któremu nasz boski potencjał twórczy zostaje
zrealizowany.
Jai Shakti Kaur (Irina Krawczenko) z Ukrainy - nauczyciel Jogi Kundalini, prowadząca Shakti
Dance, uzdrowicielka Sat Nam Rasayan, psycholog, specjalizuje się w praktykach dla kobiet.

Zaufaj swojej Duszy
Siri Santokh Kaur (Ukraina)
Sobota 14:45 (domek D3)
Yogi Bhajan powiedział, że jeśli zaufasz Bogu i zaprzyjaźnisz się ze swoją duszą, to wtedy
wszystkie zasoby Stworzenia, wszystko to, co ci jest potrzebne będzie u twoich stóp. Na tym
warsztacie wykorzystując techniki Kundalini Jogi spróbujemy nawiązać kontakt z tą boską iskrą
w nas, po to, żeby poczuć ja w sobie, oraz po to, żeby wybrać w życiu ścieżkę zgodną ze swoim
przeznaczeniem i swoją karmą.
Siri Santokh Kaur (Maria Fiedosiejewa) – jest certyfikowanym nauczycielem Kundalini Jogi, eksprzewodniczącym Federacji Nauczycieli Kundalini Jogi na Ukrainie, mistrzem Reiki,
organizatorem Festiwalu Kundalini Jogi w Odessie na Ukrainie. Poprowadziła już ponad 100
warsztatów i kursów mistrzowskich na tematy rozwoju osobistego i duchowego na Ukrainie i za
granicą. Certyfikowany specjalista psychosomatyki w rozwiązywaniu konfliktów wewnętrznych
i chorób. Mieszka w Charkowie, na Ukrainie, żona i mama dwojga wspaniałych dzieci.

Na Ścieżce Duchowego Wojownika
Siri Gian Singh
Czwartek 10:00 (hala namiotowa)
Nieustająca pogoda ducha, optymizm i
nadzieja (nawet w przypadku katastrofy) to
postawa Duchowego Wojownika i Duchowej
Wojowniczki. Współczucie, tolerancja, życie
służbą dla wspólnoty, czujność i gotowość.
Obok spełnienia życiowych obowiązków,
duchowy wojownik potrzebuje ścieżki.
Ścieżki, dzięki której pokona umysł, jego
dualność i blokady, wytrenuje go, utrzyma
skupienie i dotrze do punktu ciszy - przecięcia
oddania i działania. Wolny i szczęśliwy,
ześrodkowany i zrelaksowany, całym sercem,
podda się duszy, intuicji, aby być tchnieniem
stworzenia w służbie Nieskończoności.
Siri Gian Singh (Piotr Miliszkiewicz) – jestem
nauczycielem Kundalini Jogi, Jogi Młodych
(Y.O.G.A. for Youth), wychowania fizycznego,
pedagogiem, trenerem edukacji przyrodniczej, pilotem wycieczek, ratownikiem.
Prowadzę zajęcia i warsztaty Jogi w Centrum
Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie, w
Ośrodku Rozwoju Wewnętrznego Pramana,
oraz w ośrodkach jogi podróżując po Polsce.
Na wiosnę i w lecie - leśne gry i zabawy
terenowe dla dzieci szkolnych, obozy wędrowne, oraz górskie wyprawy dla dorosłych. Jestem
wolontariuszem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jako Kid Buttons / Uszy Duszy grywam
imprezy dj, m.in. z muzyką soul, jazz, funk, reggae i tropikalną. Dzięki jodze i dobremu życiu,
docieram do duszy, żyję świadomie, intuicyjnie i z radością.
www.kundalinijogawlublinie.pl
kidbuttons.art.pl

Smakuj Życie Oddechem
Jai Ram Kaur
Czwartek 10:00 (domek D3)
Warsztat ma na celu uświadomienie sobie cudownego potencjału oddechu, który wykracza daleko
poza podstawowe rozumienie tej funkcji organizmu. Oddech uwarunkowany jest przeżyciami z
dzieciństwa, sposobem traktowania samej siebie, przyjemnością, którą jesteśmy w stanie
przezywać na co dzień i wieloma innymi czynnikami. Z drugiej strony, ukazuje nam stan naszej
fizyczności, emocji, nasz potencjał. Prowadzi nas do głębokiego odczuwania życia. Nie wymaga
gadżetów, mamy go zawsze przy sobie, gotowego do użycia, nie ma więc usprawiedliwienia dla
zaniedbywania oddechu.
A gdy zdobędziemy wprawę w używaniu oddechu i poczujemy jego czar, rozpoczyna się
smakowanie życia w subtelny sposób poszerzający gamę naszego odczuwania, wrażliwości,
rozumienia.
Podczas warsztatu przypomnimy sobie i przećwiczymy podstawy prawidłowego oddechu,
przejdziemy do zaawansowanych technik oddechowych związanych z wywoływaniem
określonych reakcji organizmu, a następnie do smakowania życia za pomocą zmysłu oddechu.
Nieco teorii, dużo praktyki oddechu połączonej z ruchem ciała, wizualizacjami.
Jai Ram Kaur (Aleksandra Duda) - certyfikowana instruktorka Jogi Kundalini (wg. Yogi
Bhajana) przez amerykański Instytut Badań Jogi Kundalini I i II stopnia, asystentka kursów
nauczycielskich. Doświadczona także w stylu Hatha Jogi oraz Sri Sri Jogi, entuzjastka
propagowania zasad jogi na co dzień i w miejscu pracy, coacherka w dziedzinie technik jogi. Z
wykształcenia prawniczka, filolożka i trenerka. Najbardziej zależy mi na przekonaniu moich
uczniów, że joga nie jest sztuką uprawianą w oderwaniu od życia codziennego; skupiam się na
zastosowaniach technik jogi, by przepełnić życie przyjemnością i lekkością.

Strumień Dźwięku – Anahat
Hari Kartar Kaur
Czwartek 14:45 (hala namiotowa)
Warsztat o energii i wibracji dźwięku w mantrowaniu, recytacji i śpiewie – nauka Naad/ Nada.
Anahat jest wyciszeniem ego, kiedy umysł podąża bezgłośnie w unisono za nieograniczoną jaźnią,
układ nerwowy staje się zsynchronizowany, a mantra wibrowana jest przez każdą komórkę bez
wysiłku. Początkowo strumień dźwięku głosu przepływa przez serce: (Hirday), a potem
przechodzi w bezgłos. Gdy rytm jest właściwy i skupimy się na jego pulsie, poddając się mu, wtedy
drga centralny rdzeń kręgowy, a my z nim rezonujemy. Gdy koniec języka i Punkt Pępka są
skorelowane, wtedy dodatkowy puls energii przenosi nas w dziedzinę Anahat.
Na tym warsztacie obudzimy kriyą energię pępka, wiążąc ją z końcem języka. Potem będziemy
łączyć nasz głos z odczuciem w ciele metodą naad jogi, aby na koniec odczuć jak śpiew
rozwibrowuje każdą cząstkę naszej istoty i przenosi w stan wewnętrznej ciszy, w której możemy
odczuwać, słyszeć i działać z głosem duszy.
Hari Kartar Kaur (Agnieszka Ziobrowska) - malarka i witrażystka po ASP w Krakowie,
www.ovskastudio.art.pl. Uczy Kundalini Jogi wg Yogi Bhajana od 2008r, a od 2015 r. jako trener
ATA - szkoli Nauczycieli na Kursach ISKY. Konsultantka ajurwedy (Jiva Ayurveda, Indie) w
zakresie diety, stylu życia i zabiegów dla ciała. Uczy się konsultingu opartego o sekwencje liczb
w Karam Kriya School, zgłębia tajniki Nada Jogi. Prowadzi zajęcia, warsztaty, wyjazdy, sesje
indywidualne; zaprasza na masaże i zabiegi olejowe: www.aquarianage.eu

Sat Nam - I Am - Ja Jestem
Amanbir Kaur
Czwarterk 14:45 (domek D3)
„Infinity is your own experience of yourself. Bring yourself back to yourself.” „Nieskończoność to
Twoje własne doświadczenie. Wróć do siebie. " - Yogi Bhajan
Identyfikacja, tożsamość, samorealizacja, odkrycie siebie, kultywowanie i używanie świadomej
przytomności, (kim) ja Jestem. Zapraszam po zanurzenie się w najgłębsze rewiry najwyższego
potencjału Twojego Ja. Ponad ograniczenia, uwarunkowania, lęki i wątpliwości. Tam gdzie
jesteśmy prawdziwi, twórczy, promienni, stabilni i przytomni. Kim ja Jestem jako człowiek
(human being), kiedy odczuję siebie poza uwarunkowanym ego... Poza tym, że jestem kobietą,
mężczyzną, Polakiem, żoną, mężem, kochanką, kochankiem, dyrektorem, nauczycielem,
prezesem, coachem, aktorem, joginem, dietetykiem, muzykiem, Małgorzatą, Genowefą, Rozalią,
Krzysztofem. Zdzisławem, Janem..? Jaki potencjał mam jako człowiek ? Jaka jest moja unikalna
wartość ? Jak się przejawiam w ciele człowieka ? Czego potrzebuję, by w pełni doświadczać siebie
jako człowieka ? Co karmi moją duszę, a co osłabia ?
Małgorzata Amanbir – na ścieżce Kundalini Jogi od 2010 r, certyfikowana przez KRI ( Kundalini
Research Institute ), instruktorka Kundalini Jogi wg Yogi Bhajana, praktykuję Meditative
Healing wg Jivana Mukty i Gatkę (sikhijską sztukę walki) z Harsaran Singhiem, certyfikowana
instruktorka jogi dla dzieci Childplay Yoga wg Gurudass Kaur Khalsa, twórczyni holistycznego
programu profilaktycznego jogi i medytacji dla dzieci Źródełko. W trakcie II poziomu kursu
nauczycielskiego Kundalini Jogi, W trakcie kursu Naad Yogi - Jogi Dźwięku ze Stefano Martin
W trakcie kursu Biodynamic Breath and Trauma Release wg Gitena Tonkowa.
„Moją pasją jest dostarczanie ludziom dużym i małym
takich „jogicznych” narzędzi, aby byli zdrowi, szczęśliwi,
czuli się bezpieczni w swoich ciałach i wiedzieli jak
korzystać z ogromnej mocy swojego umysłu i oddechu – w
celu budowania lepszego świata opartego na Spokoju,
miłości, empatii, współpracy, radości, spełnieniu i
czerpania z nieograniczonego Źródła w Sobie”
"Kundalini Joga daje mi świadomą przytomność i dystans
do iluzji współczesnego świata, ale przede wszystkim do
własnego uwarunkowanego ego, oraz siłę i odwagę, by
podążać za subtelnym, delikatnym głosem mojej duszy
zwanym intuicją."

Przez Dobroć do Pomyślności
Sat Inder Kaur
Piątek 10:00 (hala namiotowa)
Yogi Bhajan powiedział „Wiesz, to prawdziwe błogosławieństwo, jeśli możesz uczyć się Jogi
Kundalini, medytacji, mantr - to piękna rzecz. Ale jeśli nie będziesz jej ćwiczyć, to samo z siebie
nic się nie zmieni. Będzie to trochę tak, jakbyś miał przed sobą prezent i nawet nie zdjął z niego
ozdobnego papieru”
Tak więc pierwszym krokiem jest nauczyć się,
drugim jest to ćwiczyć. Trzeci krok to wdrożyć
to w swoje życie. Potraktować tym cały swój ból,
wszystkie ograniczające Cię przekonania na
swój temat. Potraktować tym wszystkie
trudzące Cię sprawy. Podczas tego warsztatu
skierujemy uwagę do swojego wnętrza, z tego
poziomu zastanowimy się, dlaczego jesteśmy
zmartwieni, dlaczego musieliśmy się z czymś
zmierzyć lub dlaczego cokolwiek miało miejsce.
Wtedy zobaczymy, że jest to bardzo pożyteczny
moment, ponieważ nasz umysł w dużej mierze
zaczyna się resetować. Stajemy się dla siebie
dobrzy i właśnie ta dobroć jest kluczem do
pomyślności w życiu. Zaczynamy odczuwać
pełnię szczęścia, zdrowia i pełnię Ducha.
Zapraszam do wspólnej praktyki. 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 Bhajan, aby móc z radością oglądać ludzi, którzy – odzyskując dzięki tej praktyce
wiarę w swoją wyższą Jaźń – odzyskują własne zdrowie, szczęśliwość i świętość.

Wdzięczność – poszukaj jej w sobie - Attitude of Gratitude
Patvinder Kaur
Piątek 10:00 (domek D3)
„Postawa wdzięczności to najlepszy sposób na życie, największa prawda, najwyższa prawda. Nie
możesz żyć w pełni świadomie jeśli nie rozumiesz, że musisz być wdzięczny za to, co masz. Jeśli
jesteś wdzięczny za to co masz, Matka Natura da ci więcej… Jeśli nie doceniasz tego co masz,
nigdy nie otrzymasz więcej… Więc bądź wdzięczny . Uczyń wdzięczność swoją postawą, a cały
Wszechświat przyjdzie do ciebie. ” Yogi Bhajan (30.08.1991). Jak mogę to robić w praktyce?
Podczas tej sesji wspólnie poszukamy sposobów, jak uczynić postawę wdzięczności naszą
codziennością. To nie tylko piękna postawa, głęboki stan umysłu w harmonii z wszechświatem,
ale też sposób na zdrowie , pomyślność, dobre relacje i poczucie spełnienia. Kiedy raz wejdziesz
na tę ścieżkę, nie chcesz już jej opuszczać. Będą proste narzędzia do kultywowania wdzięczności,
praca z ciałem i medytacja

Patvinder Kaur (Ania 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. Wdzięczność, praca z nią jako narzędziem, to moje odkrycie ostatniego czasu, którym
chcę się dzielić.

Stapianie się z nieskończonym – o śmierci i umieraniu
Zbigniew Becker
Piątek 14:45 (domek D3)
Ek Ong Kar jest podstawą koncepcji życia i śmierci – Siła stwórcza i to co stworzone są jednym.
Z powodu złudzenia wywołanego przez ograniczenia naszego układu pięciu zmysłów mamy
złudzenie narodzin, powstania czegoś z niczego – tu swojego bytu, czego naturalnym skutkiem
musi być złudzenie śmierci, odejścia owego bytu w niebyt.
Jogiczne wyposażenie na czas umierania i śmierci - ostatni oddech i myśl mu towarzysząca
wysyłają duszę w różne krainy pośmiertne. W chwili śmierci umysł jest uwolniony z okowów, a
jego rzutowanie jest bardzo skuteczne, więc praktykuje się mantrę śmierci, modlitwę albo praan
sutrę. To wyrażenie wypowiadane w ostatniej chwili, prowadzi duszę bez względu na jej przeszłe
czyny.
Krija i medytacja na czas umierania - praktyka.
Dżapdżi Sahib jako punkt wyjścia i dojścia dla tych nauk – omawia pięć warstw błękitnego eteru,
z których pierwszy jest przyjmowaniem i oczyszczaniem duszy, a piąty jest samym Bogiem.
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
Kundalini Jogi.

Siedmioro Przyjaciół - współpraca czakr
Keval Darshan Singh & Amrita Darshan Kaur
Piątek 16:30 (hala namiotowa)
„Jeśli spełnisz warunek praktykowania i rozumienia czakr oraz automatycznie rozwiniesz je w
swoim ciele, by stały się twoimi towarzyszami, zyskujesz siedmioro przyjaciół.” (Yogi Bhajan)
W centralnym miejscu jogi Kundalini, znajduje się system czakr, ścieżka po której od podstawy
kręgosłupa ku koronie głowy pnie się Twoja życiowa energia, energia Kundalini. Nasze ludzkie
ciała są zbudowane niczym instrumenty. Mamy w sobie kilkadziesiąt kanałów energetycznych,
przez które przepływa życiowa energia- Prana.
Amrita Darshan Kaur ponad rok z ogromną pasją podążała ścieżką poznania czakr, poświęcając
każdej z nich po kolei kilkadziesiąt dni praktyki wymagających kriji oraz medytacji. Podzieli się
ona swą praktyczną wiedzą, opowie o swoim doświadczeniu oraz doznanej transformacji.
Następnie Keval Darshan Singh poprowadzi szereg ćwiczeń i medytacji, aby każdy z uczestników
wyniósł z warsztatów, oprócz wiedzy teoretycznej, również osobiste doświadczenie.

Amrita Darshan Kaur - uzdrowicielka w szamańskiej tradycji (Shamanic Rainbow Medicine
School), mentorka dziewcząt i kobiet (Journey of Young Women). Stawia na jasność przekazu i
konkretne rezultaty duchowych praktyk. Prowadzi indywidualne sesje uzdrawiania, kręgi kobiet,
ceremonie kakao i warsztaty szamańskie. Arcykapłanka Związku Wyznaniowego Wyznawcy
Słońca.
Keval Darshan Singh – „Joga Kundalini była i jest moją „miłością od pierwszego spojrzenia”. Po
pierwszej praktyce poczułem silne powołanie i natychmiast udałem się na kurs Nauczyciela Ery
Wodnika. W bogactwie nauk jogi Kundalini najbardziej fascynują mnie praktyki oddechowe, ze
szczególnym uwzględnieniem oddechu jednominutowego. Również do codziennej mojej praktyki
należy medytacja nad świętym tekstem Japji Sahib.” Hierofant Związku Wyznaniowego
Wyznawcy Słońca. Założyciele Pracowni Samopoznania „Jestem Jestem” w Łodygowicach.
www.jestemjestem.pl

Sztuka Tworzenia Prawdziwych Relacji
Marek Miedziewski & Basia Baczkura
Piątek 16:30 (domek D3)

Odkrywcza wiedza, mądrość, transformujące praktyki.
Prawdziwe relacje to relacje, które przynoszą szczęście, sukces i prosperity. Każda prawdziwa
relacja to szansa do wzrastania, spełnienia i doświadczania swojego najwyższego potencjału.
Nikt nie nauczył nas polegać na tym, co niewidzialne i nieskończone w nas. Na tych warsztatach
podzielimy się głęboką wiedzą i mądrością zmieniającą pojęcie o relacjach oraz przeprowadzimy Cię
przez transformujące techniki Kundalini Yogi, dzięki którym ta mądrość stanie się prawdą, którą
żyjesz, a nie tylko znasz.
Basia Baczkura - posiada 15
lat doświadczenia w świecie
mediów i reklamy. Kundalini
Jogę
pokochała
od…
pierwszego ćwiczenia. Jej
zdaniem Kundalini Joga jest
drogą
rozwijania
pełni
swojego potencjału, kontaktu
z wewnętrznym mistrzem,
otwierania się na intuicję i
nową jakość życia we
wszystkich jego wymiarach.
Dlatego Kundalini Joga stała
się jej pasją. I dlatego dzieli
się
nią
oraz
swoim
doświadczeniem z innymi.
Prowadzi codzienne zajęcia
grupowe, sesje indywidualne,
sesje uzdrawiania, warsztaty
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 w głębokiej medytacji
Meditative Healing. www.AdiShakti.eu
Marek Apollo Miedziewski - jogin i podróżnik. Od 1998 roku prowadzi Ośrodek Duchowych i
Twórczych Stylów Życia w Kożyczkowie. Podróżuje z ludźmi w celach zgłębiania różnych
duchowych praktyk do Indii, Tajlandii, Japonii, Brazylii, Peru i Kalifornii. Prowadzi zajęcia i warsztaty
Kundalini Jogi i Meditative Healing. Praktykuje Zen, Suryja Namaskar i Ashtanga Jogę. Udziela
indywidualnych konsultacji inspirujących ludzi do ich własnego rozwoju. Jest certyfikowanym
praktykiem amazońskiej medycyny Kambo. Entuzjasta witariańskiej diety Raw. Uwielbia dynamikę
ciała, otwiera na miłość z serca i pozwala odkryć radość z doświadczania różnorodności życia.
www.kozyczkowo44.pl

Shakti Dance
Patwant Kaur
Sobota 11:45 (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
Patwant Kaur (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

Sat Nam Rasayan
Harjeet Singh
Sobota 11:45 (domek D3)
Co to jest Sat Nam Rasayan? Yogi Bhajan nazwał Sat Nam Rasayan “duchową formą uzdrawiania, która jako jedyne narzędzie wykorzystuje świadomość”.
Technika Sat Nam Rasayan pozwala łatwo osiągnąć stan wewnętrznej ciszy, który w jodze
nazywamy shuniya. Ten wewnętrzny stan równowagi można wykorzystywać do uzdrawiania
siebie lub innych, ale także w praktyce lub nauczaniu jogi oraz w życiu codziennym.
Praktykowanie Sat Nam Rasayan pomaga pozostawać w stanie ciszy, równowagi i głębokiego
spokoju, gdy jednocześnie jesteśmy zanurzeni w pośpiechu i stresie codziennego życia. Podczas
praktyki jogi, czy to własnej, czy też ucząc jogi innych, utrzymywanie stanu umysłu shuniya
pozwala procesom zachodzić głęboko i z niespotykaną siłą. W tym stanie jesteśmy jednocześnie
świadomi zachodzących procesów, swoich lub grupy uczniów.
Harjeet Singh (Tomasz Winski) – z jednej strony nauczyciel Jogi Kundalini i healer Sat Nam
Rasayan, praktykujący astrolog i hipnoterapeuta, z drugiej strony biznesmen pracujący w
finansach, audycie i konsultingu. Pasja do jogi pojawiła się w jego życiu ponad 20 lat temu. Od
tego czasu praktykował różne jej formy, dopóki 12 lat temu nie poznał Jogi Kundalini i został jej
wiernym uczniem. Od 2008 roku uczy Jogi Kundalini w Polsce i w innych krajach, m.in. w latach
2008-2010 na Ukrainie.

Uzdrawianie Ran Miłości i Słodkość Svadhistany
Karam Kaur
Sobota 14:45 (hala namiotowa)
To szczególny czas i miejsce dla nas na uzdrowienie ran miłości i uhonorowanie Świętości i
Słodkości w życiu codziennym, oraz otwarcie się na kosmiczny orgazm.
Svadhistana jest związana ze zmianą. Jeden staje się dwoma, stałe staje się płynnym, a my
zanurzamy się w wodzie, która jest żywiołem tejże Czakry. Świadomość tej Czakry to ruch,
dwoistość i przyciąganie przeciwieństw. To związek z naszymi organami seksualnymi,
kreatywnością, prokreacją i relacjami międzyludzkimi. To nasze emocje. Nie mając właściwego
połączenia z tą Czakrą, doświadczamy zazdrości, poczucia winy, obsesyjności i nawiązujemy
płytkie relacje. Wstydzimy się swojego ciała, swojej seksualności, odrzucamy siebie, poniżamy się
lub mamy zapędy w drugą stronę do kompletnego ekshibicjonizmu. Cieniem tej Czakry jest
całkowity brak respektu dla siebie, który tak naprawdę wskazuje na odcięcie naszej świadomości
od słodkości i boskości duszy.
Podczas tej sesji odnowimy połączenie i wzmocnimy naszą relację ze Svadhistaną, by prawdziwie
głęboko połączyć się z naszą mocą twórczą, obfitością i elastycznością, z pasją życia, otworzyć się
na szczerą i satysfakcjonującą intymność, by wzmocnić nasze relacje partnerskie i biznesowe, żyć
zgodnie z przeznaczeniem i tworzyć wspaniałe życie.
Wioletta Diamondheart Jai Dev Karam Kaur, nauczycielka Kundalini Jogi i Medytacji level 1&2
oraz Tańca Szakti i Jogi dla Kobiet w ciąży. Do swoich zajęć wnosi esencję życia codziennego,
dzieląc się technikami , które są adekwatne do czasów i zmian z jakimi się spotykamy w
rzeczywistości, promując wewnętrzne mistrzostwo w każdym z uczestników oraz dając im
prawdziwy wgląd w siebie. Z wykształcenia akademickiego Technolog Żywienia i
Psychoterapeuta.

Joga Nidra z wibracją gongu
Dhyanjot Kaur
Sobota 19:15 (hala namiotowa)
Joga Nidra to zaproszenie do niezwykłej, tajemniczej krainy na granicy snu i jawy, piękna podróż
do wewnętrznego, wielowymiarowego świata, pełnego niespodzianek. To rozpuszczanie napięć i
budzenie potencjału jednocześnie, zatrzymanie szalonego umysłu, otwarcie bramy do oceanu
podświadomości i nieświadomości. W starożytnych tekstach Nidra opisywana jest jako stan
rozpuszczenia całego wszechświata. W ten sposób przedstawiony jest stan umysłu
doświadczającego praktyki, oznacza wycofanie umysłu głęboko do wewnątrz, odłączenie,
rozpuszczenie. Zostaje czysta świadomość, obserwująca, przebudzona i czujna. Przechodząc przez
kolejne etapy w praktyce Jogi Nidry można doświadczyć głębokiego relaksu, odpuszczenia
napięcia, niezwykłego rozluźnienia na poziomie fizycznym, emocjonalnym i umysłowym.
Dhyanjot Kaur (Ida Tracz) – z wyksztalcenia psycholog, z powołania joginka, nauczycielka jogi,
medytacji, relaksacji i innych technik pracy z ciałem, oddechem i umysłem. W swojej pracy
wykorzystuje starożytną wiedzę jogi, ayurwedy, muzykoterapię oraz osiągnięcia obecnej nauki,
by pomóc w powrocie do wewnętrznej równowagi na poziomie ciała. Pracuje z techniką Meditative
Healing (uzdrawianie w stanie głębokiej medytacji). Jest certyfikowanym konsultantem
Ayurwedy, prowadzi konsultacje dotyczące zdrowego stylu życia. Wykonuje zabiegi
ayurwedyjskie. Organizuje warsztaty, spotkania medytacyjne, sesje indywidualne. W 2010 roku
otworzyła Akademię Body Mental, wymarzona szkole jogi i medytacji, w której można znaleźć
„jogę dla siebie”.

Joga i medytacja dla dzieci
Amanbir Kaur
Czwartek 10:00 (sala 15)
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 IV 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
Amanbir Kaur (Małgosia Pawłowska) – na ścieżce Kundalini Jogi od 2010 r, certyfikowana przez
KRI (Kundalini Research Institute), instruktorka Kundalini Jogi wg Yogi Bhajana, praktykuję
Meditative Healing wg Jivana Mukty i Gatkę (sikhijską sztukę walki) z Harsaran Singiem,
certyfikowana instruktorka jogi dla dzieci Childplayoga wg Gurudas Kaur, twórczyni
holistycznego programu profilaktycznego jogi i medytacji dla dzieci Źródełko. W trakcie II
poziomu kursu nauczycielskiego Kundalini Yogi, w trakcie kursu Naad Yogi - Jogi Dźwięku ze
Stefano Martin, w trakcie kursu Biodynamic breath and trauma relase wg Gitena Tonkowa.

Joga i medytacja dla dzieci
Katarzyna Krajewska
Piątek 10:00 (sala 15)
Sobota 14:45 (sala 15)
Joga Kundalini to dla mnie celebrowanie życia. Pokazuje mi jak uzyskać równowagę między
ciałem, sercem i umysłem. Przypomina mi o odpowiedzialności za własne życie, zdrowie oraz
samopoczucie. Joga Kundalini to przede wszystkim praca z umysłem, zdolność koncentracji i
radzenia sobie ze stresem i emocjami. Właśnie z tego powodu zdecydowałam się dzielić jogą
również z dziećmi, które czasami żyją w stresie i przez to trudniej jest im się cieszyć oraz
zachować dziecięcą radość. Wiele inspiracji do prowadzenia zajęć jogi dla dzieci podpowiedziały
mi moje dziewczynki. Zajęcia jogi dla dzieci są również dla mnie okazją do spotkania się ze swoim
wewnętrznym dzieckiem, które jak każde dziecko potrzebuje w życiu zabawy, radości, śmiechu,
kreatywności.
Katarzyna Krajewska – jestem mamą 17-letniej Zosi, 8-letniej Marysi i 6-letniej Tosi. Oprócz
wychowywania dzieci, zajmuję się prowadzeniem ośrodka Bajkowa Zagroda, gdzie od ponad 6 lat
prowadzę regularne zajęcia Jogi Kundalini. Dzisiaj mam 46 lat i dzięki Jodze Kundalini jestem
szczęśliwa, zdrowa i czuję się lepiej niż gdy miałam 28. Joga Kundalini daje mi zdrowie, szczęście
i co dla mnie najważniejsze, uspokaja umysł i wycisza gonitwę myśli oraz leczy moje lęki. Oprócz
Jogi Kundalini praktykuję taniec, masaż oraz ćwiczę uważność w życiu codziennym. Cieszę się,
że mieszkam z rodziną w Bajkowej Zagrodzie, którą z wielkim sercem dzielę się z tymi wszystkimi
ludźmi, którzy przekraczają progi naszej zagrody i są gotowi odkrywać siebie podczas warsztatów
organizowanych w naszym ośrodku.

Joga Art – zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży
Prem Jiwan Kaur
Czwartek – malowanie henną
Piątek - zajęcia ceramiczne - lepienie z gliny
Sobota - tworzenie biżuterii
14:45 (sala 15)
Serdecznie zapraszam dzieci i młodzież na artystyczną część festiwalu. Podczas zajęć będziemy
malować z henny, lepić z gliny, a także tworzyć własną biżuterię.
Prem Jiwan Kaur - artystka, malarka,
pedagog, instruktorka Jogi Kundalini,
pasjonatka
wiecznego
rozwoju
i
samodoskonalenia – aby być i twórczo
żyć. W życiu pełnie wiele ról. Jestem
malarką, ceramiczką, robię biżuterię z
naturalnych
kamieni.
Jestem
pedagogiem,
terapeutką,
pracuje
artystycznie z osobami autystycznymi.
Jestem instruktorką jogi kundalini i
pasjonatką
naturalnego,
zdrowego
życia. Jestem kobietą. Jestem duszą
wolną, która jest na tym świecie by
propagować świetlane wartości, by być
w
przepływie
nieskończoności
i
wszechpotężnej miłości. Wahe Guru
Malowanie henną: henna jest
przepiękną sztuką zdobienia ciała. W
tradycji indyjskiej henna ma znaczenie
ochronne o wpływa na pomyślność w życiu. Henna jest idealnym zamiennikiem trwałych
tatuaży, ozdoba utrzymuje się ok tygodnia na ciele.
Zajęcia ceramiczne - lepienie z gliny: główną ideą zajęć jest rozwijanie manualnych
umiejętności dzieci i młodzieży, a także uwrażliwienie ich na piękno przyrody i świata.
Będziemy lepić najróżniejsze formy. Takie zajęcia to ciekawa i rozwijająca zabawa dla każdego
podczas festiwalu.
Tworzenie biżuterii: na zajęciach będziemy tworzyć biżuterię intencjonalną z najróżniejszych
kolorowych koralików. Dzieło własnoręcznie stworzone posiada wartość bezcenną. Dobra
zabawa dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Relaksacja z dźwiękiem mis tybetańskich i aromatami olejków
Bhagti Nihal Kaur
Środa i Czwartek 22:15, Piątek 21:45 (domek D3)
Czy chciałbyś wyruszyć w podróż w głąb siebie? W szybki sposób wyciszyć umysł i wprowadzić
się w stan pogłębionej relaksacji? Dźwięk ma bardzo silny wpływ terapeutyczny na umysł
człowieka. Jest nie tylko pokarmem dla serca, ale i dla duszy, wzniecając bożą iskrę w istotach
ludzkich. Jeśli do tego dołożysz intencję – Wszechświat naturalnie odpowiada na twoje wołanie.
Tak działają prawa wszechświata. Przyciągamy to, czym wibrujemy. Dźwięki i wibracje mis
tybetańskich, czy gongu, pobudzają nie tylko receptory słuchowe, ale i te umieszczone na skórze
oraz błonach śluzowych. Sygnały z receptorów, w postaci drgań i wibracji, docierają do każdej
komórki naszego ciała. Maja wpływ na szybsze krążenie krwi, poprawiają prace narządów
wewnętrznych, szybciej usuwają toksyny. Misom o rożnej wielkości i wadze przypisane są
odpowiednio tony dźwiękowe powiązane z naszymi konkretnymi czakrami – kanałami
energetycznymi o wibracji właściwej dla swojej funkcji.
Bhagti Nihal Kaur (Katarzyna Szymków) - założycielka „Bim Bam Bom Singing Healing Bowl”,
muzyk z wyksztalcenia, terapeutka dźwiękiem oraz metoda Kundalini Jogi Meditative Healing.
Jest założycielką kreatywnego studia grafiki i multimediów „Shebedo”.

Kobiecy Krąg z So Purkh
Adi Shakti Kaur & Sat Inder Kaur
Środa 21:15, Czwartek i Piątek, 20:45 (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
od wszelkiego chwytania się. Jest to czysta modlitwa - a modlitwa kobiety jest zawsze przyjmowana i uzyskuje odpowiedź.

Męski Krąg z Bhanda Jamee-ai
Siri Gian Singh & Harjeet Singh
Środa 21:15, Czwartek i Piątek, 20:45 (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.

Yoga Dance Night! Medytacja w Tańcu
Wspólne muzykowanie. Przynieś bębny i inne instrumenty i graj z nami!
Siri Gian Singh
Sobota 20:15 – 22:15 (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) – jestem nauczycielem Kundalini Jogi, Jogi Młodych
(Y.O.G.A. for Youth), wychowania fizycznego, pedagogiem, trenerem edukacji przyrodni-czej,
pilotem wycieczek, ratownikiem. Prowadzę zajęcia i warsztaty Jogi w Centrum Kultury Fizycznej
UMCS w Lublinie, w Ośrodku Rozwoju Wewnętrznego Pramana, oraz w ośrodkach jogi
podróżując po Polsce. Na wiosnę i w lecie - leśne gry i zabawy terenowe dla dzieci szkolnych,
obozy wędrowne, oraz górskie wyprawy dla dorosłych. Jestem wolontariuszem Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie. Jako Kid Buttons / Uszy Duszy grywam imprezy dj, m.in. z muzyką
soul, jazz, funk, reggae i tropikalną. Dzięki jodze i dobremu życiu, docieram do duszy, żyję
świadomie, intuicyjnie i z radością. www.kundalinijogawlublinie.pl kidbuttons.art.pl

