Kundalini izpētes institūta starptautiskā Ūdensvīra laikmeta skolotāju™
2. līmeņa skolotāju apmācības programma pēc Jogi Badžana mācības®

DZĪVESVEIDI UN
DZĪVES CIKLI
28.-30.maijs un 18.-20.jūnijs 2021
Pla@ormā ZOOM & klāHenē
Skolotāji: Bachitar Kaur (Vācija) un
Sukhdev Kaur (Estonia/Mexico)
“Kad tu biji no viena līdz septiņus gadus vecs,
tev patika noteiktas lietas. No septiņiem līdz
četrpadsmit gadiem tev tās nepatika. Tas tādēļ,
ka tava personība mainās, jo apziņa mainās
katrus 7 gadus. Tā ir veidoti smadzeņu viļņi,
kurus cilvēks nespēj kontrolēt. Tu vari domāt. Tu
vari plānot. Tu vari veidot stratēģijas. Pēc
katriem 11 gadiem tavs prāts mainīsies. Pār šīm
lietām tev nav kontroles. Pēc 18 gadiem tavs
dzīvesveids mainīsies. Tas nebūs tāds, kā
iepriekš, jo tava enerģija, tavs briedums, tava
pieredze piespiedīs tevi mainīties.” Siri Singhs
Sahib Jogi Badžans“Kad tu biji no viena līdz
septiņus gadus vecs, tev patika noteiktas lietas.
No septiņiem līdz četrpadsmit gadiem tev tās
nepatika. Tas tādēļ, ka tava personība mainās, jo
apziņa mainās katrus 7 gadus. Tā ir veidoti
smadzeņu viļņi, kurus cilvēks nespēj kontrolēt.
Tu vari domāt. Tu vari plānot. Tu vari veidot
stratēģijas. Pēc katriem 11 gadiem tavs prāts
mainīsies. Pār šīm lietām tev nav kontroles. Pēc
18 gadiem tavs dzīvesveids mainīsies. Tas nebūs

tāds, kā iepriekš, jo tava enerģija, tavs briedums, tava pieredze piespiedīs tevi mainīties.” -Siri
Singhs Sahib Jogi Badžans
Kundalini izpētes institūta starptautiskā Kundalini jogas skolotāju apmācība pēc Jogi Badžana
mācības kā daļa no KRI 2. līmeņa apmācības programmas: Transformācija – Praktiķis. 2. līmenī tu
piedzīvosi transformāciju caur personīgo praksi, grupas procesiem, dziļām interaktīvām diskusijām
un intensīvām meditācijām, kas padziļinās tavu jogas mācības uztveri. 2. līmeņa mācības kalpos
arī tam, lai uzlabotu tavas spējas noturēt skolotāja sakrālo telpu.

Moduļa tēmas
- Veiksme un laime dvēseles dejā
- Apslēptā priekšstata par sevi atjaunošana:
bērnības gadu dziedināšana
- Pusaudžu vecums un attīstošu paradumu
kultivēšana
- Jaunības gadi: produktivitāte, labklājība
un dalīšanās
- Briedums un pusmūža krīze: vērtību un
mantojuma nodošana
- Vecāka gadagājuma periods: raksturs,

Šīs mācības skar tevi un tavas aQecības ar tavu likteņa
ciklu. Tās ietver prakHskas disciplīnas un aQeksmi, kas
ļauj virzīt sevi preHm neparastai un īpašai dzīvei.
Pārska? savu dzīvesstāstu, atbrīvojies no veciem
paradumiem un pārvērt svinu zeltā.
Izpē? un atzīmē dzīves posmus, lai iemācītos harmonizēt
7, 11 un 18 gadu ciklus savā dzīvē.
Saņem instrumentus, kas atbalsta izkopt dvēseli
veicinošus ieradumus un atbrīvo dvēseli pazemojošus
ieradumus.
Atjauno priekšstatu par sevi, atklājot savu dzīves mērķi
un likteni.
Iemācies dziļi izprast nāvi un stājies pre?m bailēm no
nāves, lai iemācītos dzīvot viegli.

Apmācības noHks angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā

Prasības:
Šis kurss ir 60 stundu mācību programma. Kursā ir iekļauta rokasgrāmata un studentu ceļvedis.
Dalībniekiem ir jābūt KRI 1. līmeņa ser?ﬁcē?em instruktoriem. Dalībniekiem ir jāsamaksā visi
maksājumi, jāpiedalās visās nodarbībās, jānoliek eksāmens un jāizpilda mājas uzdevuma prasības,
kas paredzētas 90 dienas pēc kursa beigām. *DVD nav iekļauts cenā, un dalībniekiem nav obligāta
prasība iegādā?es DVD.

Norises vieta:
Mācības norisināsies interneta pla[ormā ZOOM, links ?ks nosū^ts dalībniekiem. Par iespēju ?k?es
Jūnija datumos klā?enē paziņosim dalībniekiem pēc reģistrēšanās (ievērojot Vals^ noteiktos
ierobežojumus)

Teacher training team:
Bachitar Kaur
and Sukhdev Kaur
Bachitar Kaur (Vācija)
Bachitar Kaur ceļo un māca Eiropā, Āzijā un
Austrālijā kā vadošā skolotāja Ūdensvīra
laikmeta akadēmijā, un viņa ir Karam Kriya
konsultante un skolotāja. Viņa ar aizrau^bu
un entuziasmu cenšas veidot humānāku
pasauli, dalo?es ar mācībā ietvertām
gudrībām, lai tas atbalsotos cilvēku sirdīs un ienāktu ikdienas dzīvesveidā. Bachitar ir starptau?skās jogas
skolas Cherdi Kala līdzdibinātāja, un s?ngri iestājas par sievietes atmodu un līdzdalību sabiedrībā, piedalo?es
programmas “Dievišķā sieviete” izstrādē un darbojo?es “Mātes ceļš” komandā. Viņa ir divu dēlu mamma un
kopā ar ģimeni dzīvo Dienvidvācijā pie Bodenezera, kur izveidojusi Yogahouse Prasaad – kopienas vietu
apzinātai dzīvošanai dabā.
Sukhdev Kaur (Meksika/Igaunija)
Sukhdev Kaur ir Draramsaal – Kundalini jogas un humanoloģijas skolas Tallinā direktore, viņa atvēra Guru
Ram Das ins?tūtu un Rajamaa ašramu. Viņa ir dūla, “Apzinātas grūtniecības skolotāju” programmas skolotāja
un Karam Kriya skolotāja. Viņa ir izstrādājusi programmu “Apzinā? vecāki”, lai integrētu jogas mācību apzinātā
ģimenes dzīvesveidā. Viņa strādā, lai radītu pamatskolu ašrama ietvaros, kas būtu bals^ta uz meža skolas
apmācības principiem un demokrā?sku, dharmisku izglītošanos.
JŪSU IEGULDĪJUMS

AGRĀ PUTNIŅA REĢISTRĀCIJA

VĒLĀKA REĢISTRĀCIJA

Organizācija
(rokasgrāmata,
organizācija, KRI licence)

106 EUR neatmaksājams depozīts,
pārskai^t pilnu summu līdz
05.05.2021.

156 EUR neatmaksājams depozīts,
pārskai^t pilnu summu līdz 24.05.2021.

Mācības
KOPĀ, izņemot
dzīvošanu un ēdienreizes
Ēdienreizes un dzīvošana
(Pie iespējas jūnija
datumos 8k8es klā8enē)

320 EUR pārskai^t līdz mācību sākumam
426 EUR

476 EUR

138 EUR samaksa skaidrā naudā pirmajā mācību dienā.

REĢISTRĀCIJA:
1) aizpildi reģistrācijas veidlapu šeit: www.dharamsaal.ee/L2
2) pēc reģistrācijas atsūtīt maksājuma uzdevuma kopiju uz:
dzaipalkaur@gmail.com
Jautājumu gadījumā sazinies ar Jaipal Kaur/Māru Majori 26223346

