
The Aquarian Teacher™ KRI Teise Taseme Ser4fikaadiprogramm   

Kundalini joogas Joogi Bhajani õpetustel 

MEEL JA MEDITATSIOON  

 9-14 September 2021 

Asukoht: Rajamaa Ashram, Kalesi küla, Raasiku vald, Estonia 

- Kohapeal	- 

Koolitajad: 
Shiv Charan Singh (UK/Portugal) 
Sukhdev Kaur (Estonia/Mexico) 

“Nanak ütles, 'Maan Jeethaie Jag Jeeth.' Kui vallutad 
oma meele, võid vallutada terve maailma, aga kuidas? 

Meel on nagu sina, ta muutub näljaseks, vas@kuks, 
haigeks, sügelevaks. Ta ei ole sinuga, kui sina  siin istud 

ja tema mujal jalutab, läinud on. Sa tood ta tagasi ja 
siis läheb ta teises suunas. Meel on lõpmatu energia ja 
kui su hingel palu@ kehastudasiia maailma, palus hing 

Jumalalt üht: “Olen osa sinust”.”  - Yogi Bhajan 

 
Õpetajakoolituse teine tase toetab sinu isiklikku 

transformatsiooniprotsessi, mis aitab sul 
süvendada oma arusaamist õpetustest. 

Transformatsiooniprotsess toimub isikliku prakIka, 
grupiprotsesside, sügava interakIivse arutelu ja 

intensiivsete meditatsioonide kaudu.  
See aitab sul edendada oskust luua ja hoida 

Õpetaja Püha Ruumi.



Meel on problem, kuid sealsamas peitub ka lahendus 

Kursusel on võimalus meelt süvitsi uurida, õppida tundma 
selle funktsioone, aspekte ja projektsioone. Õppida märkama 
enda tendentse ja kogeda meditatsioone, mis 
transformeerivad meele tõeliselt imeliseks ja abistavaks 
hingesõbraks. MeditaIivne meel annab oskuse olla vaikuses, 
intuiIivne ja loominguline.  

Süvenda oma meditatsiooniprakIkat, loo selgust enda ja 
meele vahelisse suhtesse, uuri meele fundamentaalset 
loomust ning dünaamikat. Suhe oma meelega on pöördelise 
tähtsusega oma tõelise olemuse ja hingepotentsiaali täitmisel. 
Joogi Bhajan tuletas meile korduvalt meelde, et Maa peale 
tulles, asume kogema inimkonda ja ära tundma Ühte 
Lõpmatut olendit, mis kõike loob ja kõigis ning kõiges sisaldub. 
Suurim jõud on elada neutraalses meeles, kasutada 
intuitsiooni koos rakendatud intelligentsusega ja toetuda 
Lõpmatusele läbi püha palveteaduse.  

Kursus on inglise keeles tõlkega ees4 keelde.  

Nõuded: 

Kursus on 60-tunnine ja hinnas sisaldub manual ning 
õppegiid. Koolitusele saab registreerida isikud kes on 
lõpetanud 1. tase Kundalini jooga õpetajakoolituse ja ja need 
les on 1. Tase õpingutel. Kool nõuab osalejalt kohalolu kõigil 
õppepäevadel, kõikide osalustasude maksmist, eksami 
läbimist ja koduste ülesannete lõpetamist, sealhulgas 90- 
päevase meditatsiooni prakIseerimine pärast kursuse 
kontaktosa lõppu.  

 
Koht  Kursus toimub Rajamaa ashramis, 25 km Tallinnast. Ashram on jätkusuutlik, off-grid keskus, 
kus olemas lihtsad ehiIsed ja süsteemid, mida koolituse jaoks vaja. Majutus on suvemajades (6-7 
voodikohI majas), telkides või lähedalasuvas külalistemajas. Palun jõua kohale 8. Septembri 
õhtusöögiks kl 19:00. Lahkumine on 14. Septembril pärast koolituse lõppu u kl 18:00. Transport 
Tallinnast organiseeritakse sõidujagamise moel.   

ÕPIVÄLJUNDID	

Täiustad oma mõistmist meditatsioonist 

ja koged sügavaid 9 meele aspek4 

meditatsioone.  

Õpid keskenduda enda ja meele suhtele 

Prak4seerid suurenda oma võimekust 

neutraalselt vaadelda, rahulikuks 

muutuda, meelt takistustest, 

kõrvalejuh4vatest teguritest ja 

intriigidest puhastada, 

Tunda ära shuniya seisundit ja erinevaid 

meele funktsionaalseid osasid  

Koge ja kasuta intuitsiooni kui esmast 

Kundalini jooga ja Meditatsiooni oskust 

Õpid tundma meele struktuuri ja uurida 

mi[epersonaalset meelt, meele  

kvaliteete ja 9. aspek4. 

Mõistad, kuidas kasutada 27. meele 

projektsiooni 



Trainers: Shiv Charan Singh and 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 ŠoI päritolu silmapaistev ja autentne 
spirituaalne õpetaja. Karam Kriya tähendab 'tegu 
spirituaalse teadlikkusega'. Shiv Charan Singh 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 Sukhdev Kaur Khalsa tuli EesIsse 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. 
Sukhdev Kaur on 1, ja 2. aste juhIvkoolitaja, Karam Kriya Nõustamiskoolitaja, ja korraldab ja õpetab muu 
koolitustes Ashramis. 

KOOLITUSE HINNAD Varajane registreeruja Osamaksed Hilisema registreeruja

Materjalid ja korraldus 
OrganizaIon  

(Käsiraamatud, korraldus, 
KRI litsents)

250 EUR non-refundable 
deposit, transfer full 
amount by July 31st 

2021

290 EUR non-
refundable deposit, 

transfer full amount by 
August 15th 2021

330 EUR non-
refundable, full amount 

transfer aier August 
16th 2021

Õpetused 320 EUR (paid in cash on the first day of training) Receipt will be given. 

TOTAL TRAINING  FEES 570 eur 610 eur 650 eur

Toitlustus ja majutus  

Maksmine sularahas 

esimesel koolituspäeval 

(toitlustuse ja majutuse 

summa vastavalt Toit/

majutus vormile hiljemalt  

August 15)

6 päeva eest toitlustus ja majutus kokku 190 eur (sisaldab voodi jagatud toas, 
kõik toidud alates 08.09 õhtusöögist kuni 14.09 lõunani). Kui sa ei ööbi kõik 
ööd või ei osale kõigides söögikordades, palun anna teada Toidu/majutuse 

vormi täitmisel, hiljemalt 15. AugusIl. Vormi täitmisel õigeaegselt arvestame 
maha toidukorrad/ööbimised vastavalt: öö 10€, hommikusöök 5€, lõuna/

õhtusöök 8€.  Vormi mime täitmisel, või hilisemad muutused peale 15 AugusI, 
rakendub toitlustuse ja majutuse täishinda.

REGISTREERIMISEKS:    
1) Täida REGISTREERIMISVORM mis leiab siit:  www.dharamsaal.ee/L2  
2) Maksa ememakse: URBAN DHARMA OÜ EE137700771002081453 

ja saada sellest koopia: dharamsaalkeskus@gmail.com 
3) Täpsusta oma toitlustuse ja majutuse eelistused TOIT/MAJUTUS VORMIS hiljemalt 15. 

AugusIl  www.dharamsaal.ee/L2 
küsimused: dharamsaalkeskus@gmail.com  

http://www.dharamsaal.ee/L2
mailto:dharamsaalkeskus@gmail.com
http://www.dharamsaal.ee/L2

