


Hinge anatoomia  

oma eluteel 

Raseduse 
Sünnituse 

 ja Sünnitusjärgse 
joogaõpetaja koolitus


12 päeva täis spirituaalset 
naiselikku tarkust,  

õppimist, tervenemist ja 
oma naiseks ja emaks 

olemise teekonna 
tähistamist  

Juhendab  
Sukhdev Kaur


SACRED WOMAN   
            INFINITE MOTHER



Toimumisajad 2022-2023 Eestis


M1 - NAINE 
4-7 november 2022 Tartus (4 päeva) 

M2  - LAPSEOOTUS JA SÜNNITUS 
1. osa: 19-20 november 2022 Tallinnas (2 päeva) 
2. osa: 3-4 detsember 2022  Tallinnas (2 päeva) 

M3 - EMAKS OLEMINE, VEEVALAJA AJASTU LAPSED, LASTE ELUTSÜKKLID 
5-8 jaanuar 2023 - Tallinn või Tartus, koht kinnitamisel (4 päeva) 

Osalema on oodatud kõik naised, olenemata sellest, kas oled ema või joogaõpetaja või mitte. Selle 
koolituse käigus me õpime üksteiselt, tervendame esinevanemate naisliini haavasid ning tähistame 

naiseks olemist kogu selle hiilguses. 

Koolitus lähtub läbivalt peamiselt spirituaalsest aspektist: Hing oma teekonnal: naisena, emana, beebina, 
lapsena, kasvades inimesena selles maailmas, perekonna vaimsest sidemest ja kõigest sellest, mis meile 
on tundmatu.
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“Laps õpib sinu kõhus. Kõik jõud, julgus, vaimsus ja 
inspiratsioon mis sa tahad temale anda, tee seda enne 
sünnitust. Kui laps on sinu kõhust väljunud, mäng on 
läbi. Pärast seda, ema on juht, põetaja, hooldaja. Ema 

roll algab kui laps on tema kõhus.” -Yogi Bhajan



Koolitus põhineb peamiselt Siri Singh Sahib Yogi Bhajani õpetustel, mis sisaldab, on loodud ja/või toetub 
alljärgnevatele allikatele: 

- Sikh Dharma ja Khalsa teadlikkus

- Kundalini jooga nii nagu õpetas Yogi Bhajan

- Karam Kriya rakendatud numeroloogia

- Ajurveeda tarkus

- Väestava sünnituse liikumine, mis sisaldab hiljutisi teaduslikke ja praktilisi uurimustöid mh Naoli 

Vinaver’i, Michel Odent’i, Ina May Gaskin’i, Joseph Campbell’i, Michaela Glöcker’i ja teiste poolt. 

- Universaalne tarkus naiseks olemisest ja iidsed tehnikad, mida on jaganud paljud erinevad traditsioonid, 

hõlmates (kuid mitte piirdudes) Sukhdev Kaur’i enda isiklikku naiseks ja emaks olemise teekonda olles 
rakendanud neid õpetusi oma elus naise ja emana.


KOOLITUSE ÕPPEKAVA 

MOODUL 1: 
Hinge teekond naisena, universaalne üsa, Naise elutsüklid. Naised juhipositsioonil Veevalaja ajastul  
4 päeva: 4-7 november 2022 Tartus


Iseenda kui naise mõistmine. Naine kui universumi WOW. Naiselikkuse aspektid. Jumalanna olulisuse 
mõistmine läbi erinevate traditsioonide. Naiselikkuse omaksvõtmine, oma naisliini haavade tervendamine, 
enda ja oma hinge teekonna aktsepteerimine naise ja emana. Naisena voolamine, naise külluse 
võtmeaspektid.  Universaalne üsa: naiselikkuse mõistmine läbi spirituaalse, joogaliku ja lääne anatoomia. 
11 kuukeskust, vaagen, põhilised lihased, üsa, ema keha. Oma keha, selle kingituste ja rütmide 
mõistmine. Menstruaaltsükli mõistmine ja austamine. Toit naise keha jaoks. 


Teadlik suhe: paari seuksuaalsus, polaarsuste mõistmine, mehe ja naise ühinemine pühasse liitu. 
Humanoloogia ja Hinge teekond. Ettevalmistumine pühaks eostamiseks ja hinge vastuvõtmiseks. 


Naise elutsüklid: tütar, neitsi, pruut, naine, ema, vanaeit.

Kuidas kasvatada tugevaid, teadlikke ja õnnelikke tüdrukuid? Kuidas toetada ennast ja teisi läbi erinevate 
eluetappide? Läbimisriitused. Esimestest päevadest menopausini. Praktiline joogalik tarkus, mida 
erinevates tsüklites rakendada. Naiste jooga. 


Naised juhipositsioonil Veevalaja ajastul. Kujutleme maailma, kus polaarsused toetavad ja inspireerivad 
teineteist. Kogukonna loomine enda ümber – naiselikul moel. Järjepidevus ja enda jätkusuutlikkus nii 
naisjuhi kui muudes rollides. Esindades jumalannat materiaalses maailmas. Naiselikkuse tähistamine, 
üksteise ja meie naiste kogukonna tähistamine.
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MOODUL 2   
Raseduse täiuslikkuse mõistmine, Hinge sünni mõistmine ja sünnituse hingehaavade tervendamine 
1. osa: 19-20 november 2022 Tallinnas 
2. osa: 3-4 detsember 2022  Tallinnas


Rasedus: kolm trimestrit keha-meele-hinge tasandil, emas ja tema ümber toimuvad muutused ja 
transformatsioon. Sügavad joogalikud tehnikad selleks, et toetada ema ja tema perekonda. Kuidas 
õpetada rasedate joogatundi, mis on naisele peamiseks toetuseks emaks kasvamise teel. 


Sünnitus kui füüsiline, emotsionaalne ja spirituaalne protsess. Hinge teekond siinsesse maailma-ruumi. 
Kuidas toetada naist sellel teel. Eritingimused ja -olukorrad. Rebozo tehnikad toetuseks. Joogalikud, 
ajurveeda ja spirituaalsed tehnikad sünnituseks. Ema toetamine. Iseenda sünnituse ja sünnikogemuste 
tervendamine. Tundmatu omaksvõtmine: imiku kaotus, lein ja enda eest hoolitsemine selles 
tervenemisprotsessis.  

MOODUL 3 
EMAKS OLEMINE. sh Sünnitusjärgne periood: Uue alguse õnnistamine. 
VEEVALAJA AJASTU LAPSED: Laste elutsükklid, Emadus ja teadlik lastekasvatus 
5-8 jaanuar 2023 (Tallinnas või Tartus, koht kinnitamisel) 

Ema roll: Emaks sündmine, 40-päeva õnnistus, imetamine. Väljakutsetega toimetulek. Oma uute rollide 
vastuvõtmine ja peres toimuvad muutused. Spirituaalne, emotsionaalne ja füüsiline tugi emale ja perele. 
Rebozo ja kõhusidumine sünnitusjärgsel perioodil. Joogalikud ja ajurveeda tehnikad sünnitusjärgseks 
perioodiks. Diastaasi ehk kõhu sirglihaste lahknemise ennetamine ja tervendamine. Platsenta õnnistamine. 
Sünnitusjärgse jooga õpetamine. Tervendavad retseptid. 


Emadus ja lastekasvatus: ema süda ja palved, teadlik lastekasvatus. Vanemaks olemise spirituaalne 
aspekt. Prioriteedid, dünaamikad ja väärtused peres. Naise ja emana erinevate rollide ja kohustuste vahel 
tasakaalu leidmine. Keskmesse jäämine ja enda ja teiste inspireerimine keset kaost. Õdede-vendade 
vaheline dünaamika. Elu esimesed elutsüklid: oma lapse toetamine igas etapis, beebist täiskasvanueani. 
Beebijooga ja perejooga õpetamine. 


 

Sünnitamine on naise jaoks kõige võimsam spirituaalsusesse pühitsemine.  
! Robin Lim
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Tegemist on erialase koolitusega, mis on osalemiseks avatud kõikidele naistele, kes on huvitatud õppima 
tundma naiseks ja emaks olemise protsesse. Nii enesearenguks kui rasedusaegseks ja sünnitusjärgseks 
joogaõpetajaks kasvamise eesmärgil. Kui oled huvitatud selles vallas õpetamisest, siis on varasem 
kundalini jooga kogemus soojalt soovituslik, kuna õpetamise osa on erialane koolitus neile, kes juba on 
joogaõpetajad (ükskõik mis traditsioon). 


Igal moodulil me kogeme: 
- varahommikusi sadhanasid kundalini jooga 

traditsioonist 
- Sukhdev Kaur juhendab rasedusaegseid, 

sünnitusjärgseid või naiste jooga tunde,  
selleks et mõista tunni struktuuri ja dünaamikat 
- rasedusaegseid/sünnitusjärgseid/beebĳooga 

tunde  
juhendavad osalejad ise, selleks et õpetamist 

praktiseerida.  

Osa Sukhdev Kaur’i poolt juhendatavad tunnid on 
avatud osalemiseks ka neile, kes koolitusel ei osale 
(rasedad või emad beebidega).  

NB! Tegemist ei ole meditsiinilise erialase 
koolitusega! Samas saavad sellest koolitusest 
kasu kõik need, kes toetavad emasid raseduse, 
sünnituse või sünnitusjärgse perioodi vältel nagu 
doulad, ämmaemandad, sünnitusarstid, jne, kuna 
meie pakume vaadet spirituaalsesse maailma ja 
joogaliku tehnoloogia tarkustesse, mida suure 
tõenäosusega nende meditsiiniline koolitus ei 
sisaldanud. Kui sinu sooviks on õpetada 
rasedusaegset, sünnitusjärgset, beebi ja/või naiste 
jooga tunde, soovitame me minna KRI Level 1 
kundalini jooga õpetajakoolitusele nii nagu õpetas 
Yogi Bhajan 1-2 aasta jooksul peale Sacred 
Woman Infinite Mother koolitust. See annab sulle 
kogu baasinfo selleks, et õpetada kundalini 
joogat, mida Sacred Woman Infinite Mother 
koolituse käigus ei kaeta. 

SERTIFIKAADI VÄLJASTAMISE NÕUDED 

- Osalemine täies mahus 120 akadeemilt tundi (12 päeva) kohapeal (või üle zoomi kui kehtivad 
kohaletulemise piirangud)

- 40-päevane meditatsioonipraktika omal ajal ja oma ruumes, selle kohta päeviku pidamine

- Osalemine minimaalselt 5-l koolitusesiseselt korraldataval sadhanal

- Iseseisvalt osalemine minimaalselt 5-s rasedate jooga ja/või sünnitusjärgse jooga tundides väljaspool 

koolitust (itundides osalemise hind ei sisaldu koolituse hinda)

- Vähemalt 1 rasedate joogatunni ja 1 sünnitusjärgse joogatunni juhendamine koolituse vältel (praktikum)

- Kirjaliku 5-st grupile mõeldud joogatunnist koosneva rasedate või sünnitusjärgse õnnekava koostamine. 

Koolituse lõpetamise järgselt väljastatakse teile rahvusvaheline koolituse läbimise sertifikaat, mille annab 
välja Dharamsaal – Rahvusvaheline Kundalini Jooga ja Humanoloogia Kool.  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SOOVITUSLIK KIRJANDUS 

KOOLITUSMATERJAL (hinna sees) 

Sacred Woman Infinte Mother Teacher Training 
manual *Hinna sees*

Lunar Woman

The Moon She Rocks you 
Birth without violence - Frederick Leboyer


Conscious Pregnancy vol 1 and 2, by Tarn Taran 
Kaur.  *Ei ole hinna sees*. telli: www.satnam.eu


lisaks veel raamatuid, videosid, materjale, mida 
jagatakse koolituse toimumise käigus.


Täiendav soovituslik lugemismaterjal:

I am a Woman õpik ja jooga käsiraamat 

Fountain of Youth Spiritual Midwifery - Ina May 
Gaskin  
Michel Odent - Birth and breastfeeding


ASUKOHT, MAJUTUS JA TOITLUSTAMINE 

Moodul 1: 

Tartu Kundalini maja


Vaikne 25, Tartu


Moodul 2 ja 3:  
Tallinnas  

 
Moodul 3: Tallinnas või Tartus,  

koht kinnitamisel.


Toitlustuskulud ei sisaldu koolituse hinnas. 
Osaliselt valmistame toidud ise (eriti osad 
ayurveeda retseptid) ja osaliselt saame kohapeale 
tellida või iga üks võtab midagi kaasa. 


Ööbimine kohapeal võimalik annetuse põhjal 
(tuleb igal ühel magamiseks kõik vajaliku kaasa 
võtta). 


JUHTIVÕPETAJA 

Sukhdev Kaur Khalsa 
Sündinud ja kasvanud Mehhikos, õppinud ülikoolis arhitektuuri ja 
linnaplaneerimist, on ta pühendanud oma elu, et jagada Yogi Bhajani 
õpetusi ja Karam Kriya numbrite tarkust. Ta on korraldanud ja 
õpetanud erinevaid rasedate jooga õpetajate koolitusprogramme 
viimase 13 aasta jooksul, mis on viinud Sacred Woman Infinte Mother 
programmi loomiseni. Ta sai tunda nende vaimsete õpetuste olulisust 
kui talle sündis ta esimene laps, tütar nimega Vida, kes imikuna suri. 
Hiljem on ta sünnitanud kaks tervet poissi, Theo (10) ja Arti (5) ning 
leiab jätkuvalt toetust nendest õpetustest igas oma elu valdkonnas 
emana, abikaasana, joogaõpetajana ja naisena. Oma abikaasast 
ehitusmeistri abiga on ta ehitanud Guru Ram Das Instituudi & Ašrami, 
et jagada neid tehnoloogiaid jätkusuutlikus kogukonnas, mis järgib 
joogalikku eluviisi. 


Koolituse erinevates osades võivad osalda külalisõpetajad vastavalt 
vajadusele.
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"Võime kirja panna kõiki Jumala 
erinevaid tahke,  

kui need kõik kokku panna, siis võrdub 
see ühe sõnaga: NAINE."  

- Yogi Bhajan



TASAKAALUPANUS 

Terviklik koolitusel osalemine 1150 €, tasutuna osade kaupa, 
registreerudes ja makstes ettemaksu 250 € hiljemalt 8. 
oktoober  
Hilisema registreerumise korral on ettemaks 350 € ja terve  
koolituse hinnaks 1250 €.  
Järgmised osamaksed 5x 300€: 1. november, 1. detsember, 
1. jaanuar. 


Võimalik on osaleda ka vaid ühe mooduli kaupa, kuid 
sertifikaati sellele ei väljastata. 

Ühe mooduli osalustasu: 4-päevane moodul 450€, 2-
päevane moodul 250€

 
*Eelregistreerumine ja terve koolituse eest tasumine hiljemalt 
5 päeva ette on vajalik ka kui osaletakse üksikutel moodulitel. 

** Kui sul on keeruline majanduslik olukord, siis palun võta 
ühendust ja uurida võimalikku stipendiumi.  

Koolituse hind sisaldab kõik õpetused, e-õpik SWIM ja sertifikaat. Koolituse hind ei sisalda toitlustust, lisa 
jooga tundide osalemine (5x) ega õpik Conscious Pregnancy vol 1-2. 

REGISTREERIMINE 

1- Täida registreerumisvorm: www.dharamsaal.ee/sacredwoman

2- Maksa ettemaks (selgitusse oma nimi ja koolituse nimi) kontole: MTÜ Guru Ram Das Instituut 
EE597700771002082177 või paypal: http://www.paypal.me/sukhdevkhalsa

Sulle saadetakse kinnitus registreerumise kohta kui ettemaks on laekunud.

3- Saadame sulle koolituse esimese mooduli info.


Kohtumiseni koolitusel! 


Küsimuste korral: Sukhdev Kaur (whatsapp) +372 53731839 sukhdevkaur@khalsa.com
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