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 „Me oleme loodud suhtes ja koosmõjus 
kõigega, mis omakorda on Ühe erinevad 
vormilised väljendused. Kaasaegses 
terminoloogias väljendame seda taipamist 
kui hologrammi, mis sisaldab enda igas 
osas tervikut või kui fraktaalset maatriksit, 
mis igal oma tasandil peegeldab sama 
mustrit kui tervik.“ – Siri Singh Sahib Yogi 
Bhajan 
 
 
 
 
 
 
 



KRI Teise Taseme sertifikaadiprogramm Kundalini joogas Joogi Bhajani õpetustel: 
Transformatsioon – Praktik 

 
Õpetajakoolituse teine tase toetab sinu isiklikku transformatsiooniprotsessi, mis aitab sul 
süvendada oma arusaamist õpetustest. Transformatsiooniprotsess toimub isikliku praktika, 
grupiprotsesside, sügava interaktiivse arutelu ja intensiivsete meditatsioonide kaudu. See aitab sul 
edendada oskust luua ja hoida Õpetaja Püha Ruumi.  
 

 
 
Kursuse lõpetamisel:  
 
- Õpid ära tundma ja looma autentseid suhteid igas 
oma eluvaldkonnas 
- Tead, kuidas autentsed suhted suhestuvad jooga 
praktika ning eesmärkidega  
- Oled võimeline tervendama suhteprobleeme 
andestuse, tugeva halo ja selge ühendusega oma 
feminiinse ja maskuliinse osa vahel  
- Oled õppinud kasutama kriyasid ja meditatsioone, et 
arendada oma intuitsiooni, ulatust ja kaliibrit 
autentsete suhete hoidmisel 
- Oled arendanud enese-armastuse võimet  kui võtit 
autentsetesse suhetesse 
 

 
 

Kursuse programm on inglise keeles tõlkega eesti keelde. 
 
Nõuded:  
Kursus on 62 tunnine programm, millest 50 tundi on klassiruumi aeg ning 12 tundi koduse õppimise 
ja ülesannete aeg. Kursuse hinnas sisaldub manuaal ja õppija juhis. Osaleja peab olema KRI Esimese 
Taseme sertifitseeritud instruktorid. Osaleja peab tasuma kõik kursusega seonduvad tasud, osalema 
kõikides tundides, läbima eksami ja lõpetama kodutöö, mis jätkub 90 päeva pärast kursust.  *DVD-d 
ei ole kursuse hinnas ja pole kohustust endale seda soetada.  
 
Koolitus toimub Altmõisa külalistemajas, Läänemaal, Eestis. Altmõisa asub Lääne-Eestis, 109 km 
pealinnast, Tallinnast (1,5 tunnine autosõit, sõidujagamisega). 
Koht: http://www.altmoisa.ee/ 
 
Kohale jõudmine 24. oktoobri õhtul (õhtusöök kohapeal 19:30) ja lahkumine 30. oktoobril  pärast 
koolituse lõppu umbes kl 18.   
 
Rohkem infot: 	www.dharamsaal.ee/L2	
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Autentsete Suhete  

mooduli teemad 
 

- Autentsete suhete kogemine 

- Armastus ja Lõputu Elu Mäng 

- Polaarsuse seadus suhetes 

- Elamine autentse endana 

- Jumalik Rõõm ning feminiinse ja 

maskuliinse mäng 

- Pärand ja päritolu: hiilguse ja 

teadlikkuse edasi andmine 

 



Õpetajate koolitustiim:  Shiv Charan Singh ja Sukhdev Kaur 
 
Shiv Charan Singh on aastakümnete pikkuse kogemusega tunnustatud, silmapaistev ja 
autentne Kundalini jooga ja Rakendusnumeroloogia õpetaja. Ta on Londonis ning 
Portugalis tegutseva Karam Kriya keskuse ja kooli asutaja. Karam Kriya tähendab 
“tegutsemist spirituaalse teadlikkusega”. Shiv Charan on pühendunud õpilaste 
suunamisele, et igaüks võiks vaimsed õpetused oma igapäevaellu integreerida ja 
arendada välja oma hingepotentsiaal inimesena. Ta on kogenud nõustaja ja mitmete 
raamatute autor. Tema soojus ja kaastunne on loonud kogukonnatunde koolis, mis 
ulatub inimesteni hoolimata vanusest ja päritolust, tõmmates ligi inimesi väga 
erinevatelt elualadelt kogu maailmas.  

 
 

 
Sukhdev Kaur tuli Mehhikost Eestisse 2004. aastal. 
Seiklustele avatud hingena asus ta julgelt ning oma 
missiooni uskudes esialgu Kundalini joogat õpetama oma elutoas. Sealt edasi juba 
mitmetes institutsioonides ja ettevõtetes kohtades ning firmades. 2014. aastal asutas 
Sukhdev Dharamsaali – Kundalini jooga ja humanoloogia keskuse Tallinnas Eestis ning 
2015 aastal. Guru Ram Das instituudi ja Rajamaa ashrami Raasiku vallas Harjumaal. Ta on 
arhitekt, linnaplaneerija, doula, teadliku raseduse jooga õpetaja ning platsenta spetsialist. 
Ta arendas välja Teadlike Vanemate Programmi, mis aitab integreerida joogatarkust 
igapäevasesse pere-ellu. Sukhdevi järgmine projekt on luua Eestis dharmiline, 
demokraatiline ning metsa põhikooli ashramis.  

 
 

 
REGISTREERIMISEKS:  

1) Maksa deposit ja täida registreerimisvormi:  www.dharamsaal.ee/L2 
2) Kui oled end registreerinud, palun saada koopia ülekandest ja esimene taseme 

õpetajakoolituse sertifikaadi koopia: dharamsaalkeskus@gmail.com 
Rohkem infot: Livjiwan Kaur Tel +372 56452563 

  
 

SINU INVESTEERING Varajane registreerumine Osamaksetena Hilisem registreerumine 

Materjal ja 
organiseerimine 

(manuaalid, 
orgariseerimine, KRI luba)  

258 EUR deposit 
täissummas kuni 

10.09.2018 

150 EUR deposiit kuni 
10.09.2018  + 

140 EUR deposiit kuni 
20.10.2018 

325 EUR (ülekannega 
alates 11.09.2018 või 

sularahas esimesel 
koolituspäeval) 

Õpetused (arve tuleb 
Quinta do Rajo poolt) 

320 EUR (sularahas 
esimesel koolituspäeval) 

320 EUR (sularahas 
esimesel koolituspäeval) 

320 EUR (sularahas 
esimesel koolituspäeval) 

Toitlustus ja majutus 
kahekesi tubades 6 päeva 

312 EUR (makstakse 
sularahas või kaardiga 

esimesel koolituspäeval 
otse külalistemajale)  

312 EUR (makstakse 
sularahas või kaardiga 

esimesel koolituspäeval 
otse külalistemajale) 

312 EUR (makstakse 
sularahas või kaardiga 

esimesel koolituspäeval 
otse külalistemajale) 

Kõik kokku 890 EUR 922 EUR 957 EUR 


