
Warsztaty Kundalini Jogi: Sadhna, JapJi
18-20 marca 2016
Moýemy w geúcie dobrej wiary spotykaã siæ, odnosiã siæ do siebie i byã 
przyjacióùmi dla siebie. To jest nadejúcie wiosny. Tak jak wiosna rozkwita, tak samo 
rozwitajà nasze relacje, braterstwo, nasza miùoúã i nasze uczucia dla ludzkich istot  
z powodu naszej ludzkiej gracji. 
Jest to czas by siæ modliã, jest to czas by robiã Sadhnæ, jest to czas by byã i 
budowaã podstawæ naszej czystoúci i bùogosùawieñstw, dlatego musimy wzrastaã. 
To jest czas kiedy musimy robiã rzeczy, które podnoszà naszego ducha.

- Yogi Bhajan, 18 marca 1980 r.

Temat warsztatów: Sadhna
Sadhna oznacza osobistà praktykæ. Kaýda tradycja duchowa ma swojà Sadhnæ, czas osobistego 
wglàdu w siebie poprzez praktykæ jogi, kontemplacji lub medytacji.
W tradycji Kundalini Jogi kiedy mówimy o Sadhnie, odnosimy siæ do klasycznej porannej praktyki jogi. 
Sadhna jest podstawowà praktykà studenta Kundalini Jogi, pozwala przeksztaùcaã wzorce umysùu i 
oczyszczaæ podúwiadomoúã. Sadhna jest osobistym procesem rozwoju, jednak Yogi Bhajan zalecaù 
by robiã jà wspólnie z innymi praktykujàcymi, by ksztaùtowaã úwiadomoúã zbiorowà, która podnosi 
wszystkich niezaleýnie od stopnia zaawansowania.
Na warsztatach bædziemy doúwiadczali Sadhny. Poznamy klasyczny model Sadhny Kundalini Jogi  
oraz bædziemy omawiaã jak wprowadziã Sadhnæ we wspóùczesny tryb ýycia.

Program warsztatów 
Czas warsztatów poúwiæcimy poznawaniu peùnego spektrum jogicznego stylu ýycia.
W programie: poranna Sadhna, JapJi, treningi Kundalini Jogi, Medytacje, 
Wykùady (wideo) Yogi Bhajana, Gong, Ishnan oraz jogiczne od¿ywianie.

Warsztaty Kundalini Yogi 1969 rok, Santa Fe, USA

Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan

www.jogazdrowia.pl



Konieczne wyposa¿enie
Zabierz œpiwór, koc, ciep³¹ bluzê z d³ugimi rêkawami i kapturem, s¹ bardzo ch³odne poranki i wieczory.

Odýywianie Jogina
Warsztaty bædà równieý praktykà jogicznego stylu od¿ywiania.
Posiùki wegañsko-witariañskie bædziemy przygotowywali wspólnie z lokalnych, sezonowych 
produktów bio.
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Miejsce warsztatów
Oúrodek w miejscowoúci Zawory k. Chmielna (ok.45 min. samochodem z Trójmiasta) po³oýony nad 
samym jeziorem w Kaszubkim Parku Krajobrazowym. Sala Treningowa z kominkiem.
Zakwaterowanie w kwaterach kilkuosobowych.
Adres oœrodka: Zawory 17

Koszt warsztatów
W koszty wliczone s¹: 
2 noclegi, odýywianie, program jogi
160 z³

Organizator warsztatów
Szko³a Kundalini Jogi “Joga Zdrowia”
www.jogazdrowia.pl

Warsztaty prowadzi
Hari Karam Singh

Zapisy
joga.gdansk@gmail.com

Kontakt i wiêcej informacji
joga.gdansk@gmail.com
tel. 507 09 09 84 Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan

www.jogazdrowia.pl
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