
 
The Aquarian Teacher™ KRI Teise Taseme Tsertifikaadi programm 

 Kundalini jooga Yogi Bhajan`i õpetustel 

ELUSTIILID JA 
ELUTSÜKLID 

19-24 september 2019 
(saabumine 18. septembri õhtul ja lahkumine 24. septembril) 
Asukoht: Rajamaa, Kalesi küla, Raasiku vald, Harjumaa, Eesti 

 
 
 

 
Koolitajad: Shiv Charan Singh 
(UK/Portugal) ja Sukhdev Kaur 
(Eesti/Mehhiko) 
 
 
 
 “Kui olid ühe kuni seitsme aastane, 
armastasid Sa teatud valdkondi. 
Seitsmendast neljateistkümnenda 
eluaastani aga jälle mitte. Seega Sinu 
isiksus muutub, sest Sinu teadlikkus 
muutub iga 7 aasta järel. See on 
kindlaksmääratud aju laine, mida inimesel 
pole võimalik kontrollida. Sa võid mõelda. 
Võid planeerida. Luua strateegiaid. Iga 11 
aasta järel muutub Su intelligentsus. Need 
on asjad, mille üle Sul kontroll puudub. Iga 
18 aasta järel muutub Su elustiil. See pole 
enam sama, kuna Su energia, küpsus ja Su 
kogemus sunnib Sind muutuma.” 
–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.  
 
Kursus on Sinust ja Sinu suhtest oma ettemääratuse tsüklisse.  
Kursus käsitleb praktilisi distsipliine ja hoiakuid, mis aitavad Sul tüürida erakordse  elu suunas. 

 
 

Võtmeteemad: 
 

Isiklik eluloo ülevaatamine, vanade mustrite 
vabastamine, kogemusest väärtuse leidmine 

 
Elu staadiumide kaardi uurimine ja 7, 11, 18 

aastase tsükli harmoniseerimine 
 

Hinge toetavate tööriistade ja toetuse kogumine, 
et oma hinge eesmärkidega kooskõlas elada.  

 
Surma tähenduse sügavam mõistmine ja 

surmahirmuga silmitsi seismine.  
 
 

Kursus on inglise keeles tõlkega  
eesti ja vene keeled. 

 
 

Nõudmised: 
Kursus on 60-tunnine ja hinnas sisaldub manual ning õppegiid. Osalejad peavad olema KRI Esimese 
Taseme sertifitseeritud instruktorid. Erandjuhtudel võivad kursusele kandideerida ka Yogi Bhajan‘i 
õpetuste pikaaegsed järgijad ja õpetajad teistest jooga traditsioonidest. KRI nõuab osalejalt 
kohalolu kõigil õppepäevadel, kõikide osalustasude maksmist, eksami läbimist ja koduste ülesannete 
lõpetamist, sealhulgas 90- päevase meditatsiooni praktiseerimine pärast kursuse kontaktosa lõppu.  
 
Kursus toimub Rajamaa ashramis, 25 km Tallinnast. Ashram on jätkusuutlik, off-grid keskus, kus 
olemas lihtsad ehitised ja süsteemid, mida koolituse jaoks vaja. Koha peal on piiratud hulk 
voodikohti, kuid rohkete registreerujate puhul same majutada inimesi Tallinnas Dharamsaali 
joogastuudios ilma lisatasuta (transpordiga sadhanale ja tagasi pärast õhtusööki) või aidata leida 
taskukohast külalistemaja, mis on eraldi tasuga. Palun jõua kohale 18. Septembri õhtusöögiks kl 
19:30. Lahkumine on 24. Septembril pärast koolituse lõppu u kl 18:00. Lisatasu eest on võimalik 
jäda ashramisse veel üheks/mitmeks ööks. Transport Tallinnast organiseeritakse sõidujagamise 
moel.   
 
 
 
 
 
 

Moodulil uurime järgnevaid valdkondi: 
  

•Edu ja õnnelikkus Hinge Tsirkuses 
 

•Oma sisemise mina-kontseptsiooni 
uuendamine: kujunemisaastate tervendamine 

 
•Noorukiiga ja edendavate harjumuste 

kujundamine 
 

•Peamine täiskasvanuiga: produktiivsus, 
õitseng ning jagamine 

 
•Küpsus ja keskea kriisid: väärtuste ning 

pärandi edasi andmine 
 

•Vanaduspõlv: karakter, terviklikkus ja 
sulandumine 

 



Koolitajad:   
Shiv Charan Singh  
ja Sukhdev Kaur 
 
Shiv Charan Singh on üle maailma tuntud 
Kundalini jooga ja Rakendusnumeroloogia 
õpetaja alates 80-ndatest. Ta on Karam Kriya 
kooli ja keskuse looja Londonis ning Portugalis. 
Ta on Šoti päritolu silmapaistev ja autentne 
spirituaalne õpetaja. Karam Kriya tähendab 'tegu 
spirituaalse teadlikkusega'. Shiv Charan on 
pühendunud oma õpilaste suunamisele vaimsel 
kasvul, et igaüks võiks tuua spirituaalset 
teadlikkust oma igapäevaellu ning arendada oma 
täielikku potentsiaali inimesena. Ta on kogenud nõustaja ja mitmete suhtlemis-, numbrimüsteeriumi ning poeesia-
alaste raamatute autor. Ta viib koolitusi läbi kogu Euroopas, Venemaal, Kesk-Idas, Austraalias ja Ladina-Ameerikas. 
Tema soojus ja kaastunne loonud kogukonnatunde koolis, mis ulatub ka väljaspoole joogakogukonda ning tõmbab ligi 
inimesi üle kogu maailma.  
 
Sukhdev Kaur Khalsa tuli Eestisse 2004. Aastal Mehhikost. Ta on õpetanud ja koolitanud õpetajaid peaaegu dekaadi 
mitmel pool Euroopas ja Mehhikos. Ta on Dharamsaali – Kundalini jooga ja humanoloogia kooli ning Guru Ram Das 
ashrami looja. Ta on doula, teadliku raseduse õpetajate koolitaja ja Karam Kriya koolitaja. Lisaks on ta Teadliku 
Lapsevanemluse koolitusprogrammi arendanud joogateadmiste integreerimisega pereellu. 

 

 
REGISTREERIMISEKS:   1) Täida ankeet:  www.dharamsaal.ee/L2 

2) kui oled selle täitnud, saada koopia maksest: dharamsaalkeskus@gmail.com    
Küsimused:  Livjiwan Kaur  Tel +372 56452563   Sukhdev Kaur Tel +372 53731839 

 
  

KOOLITUSE HINNAD  Varajane registreeruja Osamaksed Hilisem registreeruja 

Materjalid ja korraldus 
Organization  

(Käsiraamatud, korraldus, 
KRI litsents) 

200 EUR mittetagastav 
deposit täismakse korral 
hiljemalt, 19 juuli.2019 

245 EUR  mittetagastav 
deposit täismakse korral 

hiljemalt, 19. August.2019 

300 EUR  mittetagastav 
deposit täismakse korral 
pärast 10 august 2019 

Õpetused  320 EUR (tasumine sularahas esimesel koolituspäeval).  

Toitlustus ja majutus 6 
päeva eest  

198 EUR maksmine sularahas esimesel koolituspäeval. Majutus kuni 6 voodiga 
majakeses. Kui majutust pole vaja, läheb hinnast 12 eurot öö kohta maha.	 

Kokku koos toitlustuse ja 
majutusega 

718 EUR 763 EUR 818 EUR 


