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Kundalini jooga õpetaja laitmatuse koodeks 
Me oleme õpetajatena pühendunud oma kõrgema teadvuse väljendamisele ning soovime elada oma elu väärikuse 
vaimus. Õpetaja vandes, joogi definitsioonis ja kundalini jooga õpetaja täiuslikkuse 16 tahus annab joogi Bhajan 
meile juhised selleks teadvuse teekonnaks, igapäevaseks praktikaks, mis meid kundalini jooga õpetajatena toetab. 

Õpetaja vanne 

„Ma ei ole naine.“ (Merkuuri sõrm alla) 

„Ma ei ole mees.“ (Päikese sõrm alla) 

„Ma ei ole isiksus.“ (Saturni sõrm alla) 

„Ma ei ole mina ise“ (Jupiteri sõrm alla) 

„Ma olen õpetaja.“ (Pöial jääb püsti.) 

Joogi definitsioon 

Joogi ei lase end kõigutada elu vastastikustest polaarsustest: ei kiitusest ega laitusest, ei rikkusest ega vaesusest, ei 
tervisest ega haigusest, ei elust ega surmast. Jumala tahe on ka joogi tahe. Ta allutab oma isikliku tahte Jumala 
tahtele. Kui praana ehk eluenergia ürgne jõud, kundalini tõuseb ja tšakrad läbistab, siis jääb joogi karma võimaluste 
suhtes ükskõikseks ja ta sammub kindlalt dharma teed. Radža joogi on tark ja kuningas, kõigile ahvatlustele, 
olukordadele, sündmustele ja oludele vaatamata. Guru Ram Dasi poole mediteerijatele saab osaks imeline õnnistus 
ning nad püsivad läbi ajastute kuninglike tarkadena. 

- Joogi Bhajan, september 1995 
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Kundalini jooga õpetaja täiuslikkuse kuusteist tahku 

Sola Kalyan Sumpuran  

Joogi Bhajan, september 1995 

1. Õpetaja ei muuda kunagi õpetusi lähtuvalt isiklikust arvamusest. Sa õpetad näidise järgi.  
2. Mida paremaks õpetajaks sa saad, seda alandlikumaks sa muutud. 
3. Õpetaja teenib alati õpilasi, et need temast kümme korda tugevamaks  saaksid, sest iga õpilane on homne 
õpetaja. 
4. Õpetaja peab olema äärmiselt lahke, hoolitsev, kaastundlik ja andestav.  
5. Õpetajana pead sa alati oma õpilasi tagant torkima, provotseerima, neid enesega vastamisi seadma ja 
ülendama, et nad saaksid täieneda laitmatuseni.  
6. Õpetajana pead sa pidevalt kasutama oma kujutlusvõimet, visualiseerima, uskuma ja igas suunas avarduma, 
kõigega ühenduses olema, mediteerima, praktiseerima ja kiirgama välja projektsiooni, et oled Ang Sang Wahe Guru 
(„Ma kuulun lõpmatusele iga jäseme ja kehaosaga.“) ning Guru Ram Dasi energia voolab sinust läbi. 
7. Õpetajana oled sa alati chardi kala's ehk ülendatud vaimus, ühenduses oma kõrgema Minaga ega satu 
emotsioonide pöörisesse. Jaga välja õnnistusi, mitte needusi. Ole alati vooruslik. Sära ja kasva. 
8. Õpetajana kasvad sa pidevalt jumalikkuse ja lõpmatuse suunas, mis on sinu olemise tõeliseks tuumaks. Sa 
ei ole inimene, kes on sündinud vaimseid kogemusi otsima, vaid vaimne olend, atma ehk hing, kes on sündinud 
inimeseks olemist kogema. Sa hoiad, kaitsed, ülendad ja kiirgad välja enda kui atma puhtust ja vagadust ning pead 
seda kõigest muust tähtsamaks, nii mentaalselt, füüsiliselt kui vaimselt. 
9. Kuula õpetajana kõiki õiglasi õpetusi ja kuuletu neile. Midagi lugedes võtad selle teadmiseks. Midagi 
kirjutades saad sellest aru. Midagi õpetades omandad selle täiuslikult. 
Sulle kui õpetajale annab hiilguse sinu täiuslik oskus õpetusi edasi anda. Õpetaja edu ei mõõdeta tema teadmiste 
alusel, vaid selle põhjal, mida õpilased vastu võtavad. 
Õpetajat mõõdetakse õpilase arengu, väärikuse ja laitmatuse põhjal. Kui leiad andeka õpilase, siis hoia teda, õpeta 
teda ja ülenda teda nii hästi kui oskad ja suudad. 
10. Ära suhestu õpetajana õpilase ego ega seisukohtadega. Suhestu alati inimese vaimu, hinge ja olemusega. 
Suhestu alati inimese intelligentsi, ande ja teadvusega. Suhestu alati inimese kommete, meetodite ja mõttelaadiga. 
Puhtad mõtted viivad universaalsete teadmisteni ja muudavad su külluslikuks, õnnistatuks ja kauniks. 
11. Jumal ja guru on sind õnnistanud karmaga ehk põhjuse ja tagajärje seosega. Õpetajana pead olema 
dharmas, õiglases eluviisis, et austada elu, Jumalalt saadud kingitust. Ära iial lase iseenda ja oma atma vahele lõhet 
tekkida. 
12. Õpetaja kannab õpetades valget puuvillast riietust. Valge riietus annab õpetajale jumaliku välimuse ja 
tähistab valgust. Valge värvus esindab seitset põhivärvi. Puuvill on Maa lill, mis mõjub hästi psüühikale, energiale 
ja närvisüsteemile. Riietus peaks sind muutma pühalikuks ja andma sulle hiilgava sära. Peaksid välja nägema nagu 
tark, rahu ja jumalikkuse prints või printsess. Õpetaja on tõeline majesteet. 
13. Sarnaselt seemnele, mis peab ise närbuma, et puuks sirguda ja vilja kanda, ei saa ka õpetajast täiuslikku 
Meistrit, kui ta ei oska olla täiuslik õpilane. 
14. Maa ümber pöörlev universaalne vaim kannab hoolt kõigi sinu probleemide eest. Õpetajana pead sa endas 
arendama usaldust ja usku. Võta iga hingetõmmet kui kingitust. Püüa teadlikult hingata, tehes ühe hingetõmbe 
minutis. 
15. Õpetaja loosungiks on „Ma elan Jumalas.“ Õpetaja vapil seisab kiri „Ma usaldan Jumalat iseendas.“ 
Õpetaja aukoodeksiks on „Ma teenin Jumala nimel.“ 
Õpetaja motoks on „Rahu meeles ja rahu materiaalses maailmas.“ 
16. Õpetaja peab pühenduma Nam'ile, oma Jumalast antud identiteedile. Ilma selleta ei ole õpetaja olemus 
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puhas ning temast ei kiirga jumalikku projitseeritud hiilgust, mille abil kõiki elemente valitseda. 
Ilma pühendumiseta pole iseloomu. 
Ilma iseloomuta pole väärikust. 
Ilma väärikuseta pole jumalikkust. 
Ilma jumalikkuseta pole armu. 
Ilma armulisuse ja südamlikkuseta ei saa saa end ohverdada või teenida teisi.. Tema kaastunne ja kohaolu ei mõju 
ning ta pole õnnelik. 
Jäta igaveseks ajaks meelde, et õnn on sinu sünniõigus ning ennast õnnelikuna tunda on alati õige. Seega ole 
õnnelik, ole terve ja ole pühalik. 
Me oleme kõik pühalikud. Meil kõigil on kehas üheksa auku. Kui lisame sellele kaks kätt ja kaks jalga, saame 
kolmteist. Me sünnime kolmeteistkümnega, elame kolmeteistkümnega ja sureme kolmeteistkümnega. Kolmteist 
ehk kolm ja üks on kokku neli, mis on palvekarikas. Palve on sinu vägi, sinu kaitsja ja sinu toitja. Sat Nam. 
 
 
Kundalini jooga õpetaja eetikakoodeks ja kutsestandard: 
 
Alltoodud punktid kajastavad kundalini jooga õpetaja teadlikkust ja käitumist, mis on heakskiidetud 3HO 
International Kundalini Yoga Teachers Associations’i (IKYTA) ja Kundalini Research Institute’i (KRI) poolt. Antud 
koodeks toob välja kundalini jooga õpetaja kõige kõrgemad standardid.  
  
ÕPETAJA-ÕPILASE SUHE 
Õpetaja vastutab selle eest, et säilitada teadlik ja ametialane suhe nii õpilastega kui teiste õpetajatega. Õpetaja 
mõistab, et õpetaja-õpilase suhe sisaldab endas võimu ebavõrdset jagunemist. See kehtib ka siis, kui õpilane enam 
õpetaja juures ei õpi. 
 
1. Õpetaja mõistab seda kaudset usaldust, mis temale on osaks saanud läbi ainulaadse väe, mis tuleneb õpetaja-
õpilase suhtest. Õpetaja hoidub teadlikult loomast mistahes viisil ekspluateerivaid suhteid oma õpilastega, näiteks ei 
kasuta ta kunagi selliseid suhteid isikliku kasu saamise eesmärgil. 
2. Igasuguse seksuaalse alatooniga kontakt õpilastega on ebaeetiline, isegi kui õpilane on ise algataja või nõustub 
sellise käitumisega. Seksuaalse käitumise all peetakse muuhulgas silmas mistahes avalikku või varjatud flirtivat 
kõnemaneeri, liigutusi, tegevusi vms. 
3. Õpilaste kaasamine mistahes finantssuhetesse ei ole lubatud ja selle suhtes võidakse kohaldada distsiplinaar-
kontrolli. Finantssuhetesse kaasamise all peetakse muuhulgas silmas laenude või kingituste andmist, ärilisi suhteid 
jms. Õpetajatöö eest tasu saamine on lubatud. Juhul kui tekib küsimusi antud teema osas, siis võta ühendust vastava 
osakonnaga: Office of Ethics & Professional Standards & Conscious Conflict Resolution (EPS). 
4. Ülaltoodud punktid on kehtivad seni, kuni õpetaja on õpetaja-õpilase suhtes ja vähemalt 6 kuud pärast seda, kui 
õpilane on lõpetanud õpetaja juures mistahes tundides käimise. 
5. Õpetaja kunagi ei sunni ega ahista, ei kasuta solvavaid sõnu ega soorita solvavaid tegusid oma praeguste või 
endiste õpilaste suhtes. 
6. Õpetaja näitab üles taktitunnet õpilaste moraalsete, sotsiaalsete, usuliste tõekspidamiste ja seksuaalse sättumuse 
suhtes ning ei suru oma isiklikke uskumusi teistele peale. 
7. Õpetaja ei suuna õpilast käituma tema arsti soovituste vastaselt. 
8. Õpetaja mõistab, et ta on nende õpetuste edasikandja, mitte kunagi nende allikas. Kundalini jooga õpetaja ei 
pühitse kedagi oma järgijaks. 
9. Õpetaja eesmärgiks on ühendada õpilasi õpetustega ja nende enda hingega, mitte mingi konkreetse isikuga. 
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10. Kui õpetaja ei saa enam jätkata loodud õpetaja-õpilase suhtega, siis ühendab õpetaja õpilase palvel ta teiste 
sobilike õpetajatega 3HO globaalses kogukonnas. 
11. Õpetaja suhtlemine õpilastega on lugupidav ja usalduslik. 
 
TUNNI ÜLESEHITUS 
1. Õpetaja õpetab kriya´sid (mis sisaldavad endas asendeid, mantraid, meditatsioone või harjutusteseeriaid) nagu 
õpetas Joogi Bhajan, erandina võib vähendada asendites viibimise aegu ning pakkuda vajadusel asendite      
kohandusi neile õpilastele, kel on füüsilisi piiranguid. 
2. Õpetaja ise ei loo kriya´sid (mis sisaldavad endas asendeid, mantraid, meditatsioone või harjutusteseeriaid). 
Õpetaja ei kombineeri teisi õpetusi või praktikaid kundalini jooga kriya´desse. 
3. Õpetaja austab oma kuuluvust Kuldsesse ketti, alustades iga tundi Adi Mantraga, loitsides “Ong Namo Guru Dev 
Namo” vähemalt 3 korda. Iga tund lõpetatakse lauluga “Long Time Sun”. 
4. Õpetaja vastutab kundalini jooga õpetuste terviklikkuse ja pühalikkuse säilitamise eest. 
5. Õpetaja ei liialda ega edasta väärinformatsiooni kundalini jooga kasutegurite kohta. 
6. Kundalini jooga tunnis kannab õpetaja sobilikke, tagasihoidlikke, puhtaid valgeid riideid. Pea katmine on 
tungivalt soovituslik. 
7. Õpetaja peab kinni joogalikust seadusest “Kui tuled tühjade kätega, siis ka lahkud tühjade kätega,” julgustades 
õpilasi tegema annetusi. 
 
SUHTLEMINE AVALIKKUSEGA 
Need juhtnöörid on loodud selleks, et hoida õpetuste kõrget kvaliteeti ja olla vastavuses kõikide juriidiliste 
aspektidega meie teenuste sobiliku esindamise eesmärgil. 
1. Õpetaja esitleb täpselt oma ametialast kvalifikatsiooni ja sertifikaate, märkides ära ka mistahes organisatsiooni 
kuuluvuse ja/või sponsorlussuhted. 
2. Joogi Bhajani õpetustel põhinevate tundide või kursuste reklaammaterjalid ja brošüürid kirjeldavad ja kujutavad 
neid õpetusi täpselt ja väärikalt. 
3. Õpetaja esindab ennast, 3HO'd, IKYTA't, KRI'd ja Joogi Bhajan’it avalikkuse ees ausalt ja täpselt. Reklaamid 
järgivad juhtnööre, mis on seatud 3HO, IKYTA või KRI poolt selleks, et õigesti edastada nende organisatsioonide 
missiooni. 
 
ÕPETAJATE KOGUKOND 
1. Õpetaja toetab teiste õpetajate teenimist läbi teadliku suhtluse, mis hoidub teiste õpetajate jõupingutuste suhtes 
negatiivsuse ja väärate hinnangute jagamisest. 
2. Õpetaja räägib ja käitub austavalt teiste kundalini jooga õpetajate suhtes nagu ka teiste joogatraditsioonide 
õpetajate (ja ravitsemismeetodite) suhtes, ning teadlikult ei värba teiste õpetajate õpilasi. 
3. Õpetaja panustab 3HO globaalse kogukonna ühtsusesse, võttes omaks mitmekesisuse, koostöötahte ning 
pühendumuse tegutseda kõigi hüvangu nimel. 
4. Õpetaja on lahutamatu panustav liige kõigis rahvusvahelistes (ja rahvuslikes, kus võimalik) õpetamise 
organisatsioonides: 3HO, IKYTA, KRI, EPS. Ta käitub kui nende organisatsioonide kutseline ja eetiline esindaja. 
5. Õpetaja arendab meie kultuuri eetilist terviklikkust õpetajatena, pöördudes EPS-i poole, kui keegi õpetaja tundub 
neid standardeid rikkuvat. 
6. Igal ajahetkel peegeldab õpetaja käitumine Joogi Bhajani poolt õpetatu puhtust ja terviklikkust. 
7. Igal ajahetkel austab õpetaja Kuldse keti liini ja õpetusi austuse ja aupaklikkusega. 
8. Iga õpetaja, kes on tunnistatud vastutavaks või süüdi tsiviil- või kriminaalkohtus, milles on faktiliselt tuvastatud 
või tehtud kohtuotsus moraalse rikkumise, süüteo või pettuse osas, allub EPS-i poolsele distsiplinaarmenetlusele. 
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9. Iga õpetaja, kes tegutseb 3HO, IKYTA, KRI, Joogi Bhajan’i, SDI või nende teenuseid toetavate ühingute huvide 
vastaselt ning rikub usalduskohustustega (tegutseb kellegi nimel või on usaldusisikuks) võetud vastutust või on 
seotud rahalise väärkäitumisega, allub EPS-i poolsele distsiplinaarmenetlusele. 
 
KUTSEPÄDEVUS 
1. Õpetaja pühendub ise ja hoiab ülal regulaarset, igapäevast vaimset praktikat, mis hõlmab endas kundalini joogat 
ja meditatsiooni nagu õpetas Joogi Bhajan®. 
2. Õpetaja pühendub järjepidevale kutseoskuste ja -teadmiste arendamisele. Ta täidab kõiki koolituse nõudmisi, nii 
nagu on välja töötanud ja ette näinud 3HO, IKYTA, EPS, KRI Aquarian Trainer Academy ja rahvuslikud ühingud. 
3. Õpetaja hoidub kasutamast alkoholi, tubakat või uimasteid (v.a. meditisiinilistel eesmärkidel) ja neist sõltuvusse 
sattumast. Õpetaja ei luba kasutada alkoholi, tubakat või uimasteid mistahes kundalini jooga kursusel, tunnis või 
sündmusel. 
4. Joogatraditsioonide kohaselt on õpetaja taimetoitlane. Õpetaja kindlustab, et taimset toitu pakutakse mistahes 
kundalini jooga kursuse, tunni või sündmuse raames. 
5. Õpetaja juhindub oma joogaõpetusteenuseid pakkudes kehtivatest äri- ja raamatupidamislikest protseduuridest. 
6. Õpetaja peab järgima kõiki KRI-ga sõlmitud kokkuleppeid, lepinguid ja litsentse. 
 
Eetikakoodeksi eesmärgiks on aidata õpetajatel teenida oma kõige puhtamat teadlikkust ning kaitsta meie 
õpilasi, kogukondi ja organisatsioone. Juhul kui õpetaja rikub seda koodeksit, võib ta sattuda EPS-i poolse 
järelevalve alla. Selle koodeksi oluliste rikkumiste korral (sisaldades õpetuste muutmisi, tegevusi, mis võivad olla 
õpilastele kahjulikud, või ainete (väär)kasutamist) võib järgneda distsiplinaarmenetlus, mis sisaldab keeldu 
esindada 3HO, IKYTA, KRI ja kundalini joogat nagu õpetas Yogi Bhajan®, õpetada mistahes mahus kundalini 
joogat, jätkata KRI õpetajate õpetajana ja ka IKYTA liikmelisuse peatamist (hea maine). Antud eetikakoodeksi 
ja kutsestandardite allkirjastamisel ma mõistan ja nõustun, et mistahes lõplik otsus, mis puudutab katseaega, 
tegevuse peatamist või lõpetamist, on avalik dokument. Õpetaja vastutab selle eest, et ta järgib kõige uuemat 
koodeksit, mille leiab lehtedelt epsweb.org ja ikyta.org. 
 
Käesolevaga nõustun ma elama ja õpetama ülalolevate 3HO, IKYTA, KRI kundalini jooga õpetaja eetikakoodeksi 
ja kutsestandarditega vastavuses. 
 
(Palun printige)    
 
_______________________________________________________   ______________________________________ 
Täielik ametlik nimi      Vaimne nimi 
 
_______________________________________________________   _____________________________________  
Allkiri: ametlik nimi      Kuupäev   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


