
Wiele kriji i medytacji, na podwyýszenie witalnoúci, stopniowo buduje energiæ w systemach, 
cyrkuluje energiæ i uwalnia blokady, które oddalajà nas od naszej energii.
Celem jest by uýywaã energii, która jest naturalnie zawsze w nas. Yogi Bhajan traktowaù 
witalnoúã jako wùaúciwoúã naszego istnienia. Jest to jakoúã naszego ducha. Nie jest to coú co 
moýemy dostaã, posiàúã czy otrzymaã, a raczej dar, który jest zawsze w nas, który moýemy 
zaakceptowaã, wyksztaùciã i uwolniã.
Witalnoúã wyraýa siæ w przepùywie naszego ýycia i w naszym zmyúle intuicji, który prowadzi nas 
do dziaùania w integracji, niewinnoúci i dobroci. Witalnoúã jest nieodùàcznà czæúcià naszego 
istnienia, dlatego moýemy wykonywaã pewne proste rzeczy przez bardzo krótki okres czasu, 
które bædà miaùy niezwykùy efekt.

Zapraszamy na warsztaty Kundalini Jogi poœwiêcone Witaloœci.
 Sadhna, zaawansowane krije, dynamiczne medytacje, 

Gong, wyk³ady Yogi Bhajana.
Podczas warsztatów od¿ywiamy siê 

w oparciu o program Od¿ywianie Jogina - ¿ywa, enzymatyczna kuchnia 
wegañsko-witariañska wspieraj¹ca trening jogi i medytacji.

Program Jogi:

Program Od¿ywianie Jogina: 

W i t a l n o œ æ
Warsztaty Kundalini Jogi 6-8 maja Kaszuby

Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan



Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan

Jogiczny styl ¿ycia
Warsztaty bædà równieý praktykà jogicznego stylu ¿ycia, którego centralnym punktem jest 
odýywianie. Posiùki wegañsko-witariañskie bædziemy przygotowywali wspólnie z lokalnych, 
sezonowych produktów bio.

Miejsce warsztatów
Oúrodek w miejscowoúci Zawory k. Chmielna (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
Dojazd
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Koszt warsztatów
W koszty wliczone s¹: 2 noclegi, odýywianie, program jogi i wyk³adów z zakresu jogicznego stylu 
¿ycia, ca³oœæ: 160 z³ (p³atne po zakwaterowaniu pierwszego dnia warsztatów)

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
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