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Elu eesmärk on leida üles tõde, 
reaalsus ja seda levitada.  

Anda see teistele  
ja ülendada tõega nende vaimu,  
et nad võiksid elada õnnelikult.  

-Yogi Bhajan 
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KRI Level I InternaLonal Kundalini Jooga Õpetajakoolitus 1. taseme 
Kundalini Jooga Joogi Bhajani õpetustel© 

Program recognised and registered under the Kundalini Research InsLtute, USA 
 

Karam Kriya Kooli ja Dharamsaali koostöös alustab koolitust 14. generatsioon õpetajaid. 
Koolitus algab KEVAD 2023 

Koolituse eesmärgit 
 Mõista kundalini jooga põhiolemust, tehnoloogiaid ja kontseptsioone. 

 Kogeda muundumist läbi õpetuste prakLka  
 Arendada oskusi, enesekindlust ja teadvust, mis on nõutavad kundalini jooga õpetamisel 

 Arendada teadveloleku elusLili 
 Rajada ühendus Kuldse KeLga ja kogeda ühtsustunnet teiste osalejate,  

kohalike õpetajate ja 3HOga terves maailmas  
Luua õitsengut ja ülendatust iseendi elus ning kõigis, kellega Su eluteed ristuvad 

 

 
Joogi Bhajan, kundalini jooga meister, saabus 1969. aastal 

USAsse, ja rajas 3HO —  õnnelikkuse, tervislikkuse ja 
pühalikkuse  organisatsiooni, (Happy, Healthy, Holy 

OrganizaLon).  Läbi 3HO, Kundalini Jooga UurimisinsLtuudi 
(KRI) ja Kundalini Jooga Õpetajate Rahvusvahelise 
Assotsiatsiooni (IKYTA), Joogi Bhajan jagas  neid 

hindamatuid õpetusi üle maailma. 

Tema misioon:   
“Ma tulin looma õpetajaid,  mi2e koguma õpilasi” 

Tema põhimõte:  
“Õnn on sinu sünniõigus” 

Tema moto: 
"Kui Sa ei näe Jumalat kõigis, ei näe Sa teda üldse.” 

Tema pärand: 
Kui soovid midagi teada, loe selle kohta.  
Kui soovid midagi õppida, kirjuta sellest. 

Ja kui soovid milleski saavutada meisterlikkust, 
 õpeta seda. 

Kui Sa ei tea, kuidas tõsta teise inimese teadvust, 
 ei saa Sa kunagi tõsta enda oma. Lõpp.  

Sa võid teada kogu maailma,  
terve Universumi tarkust,  

kuid see ei muuda mi2e midagi.  
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KOOLITAJAD: 

 
Koolitajad on KRI serLfiseeritud ning Aquarian Trainer Academy akLivsed liiged. 

Sukhdev Kaur (Mehhiko/EesE) (Lead Trainer)  
Sukhdev Kaur tuli Mehhikost EesLsse 2004. aastal. Seiklustele avatud hingena asus ta julgelt ning oma 
missiooni uskudes esialgu Kundalini joogat õpetama oma elutoas. Sealt edasi juba mitmetes 
insLtutsioonides  ja ebevõtetes, Sukhdev korraldas esimene KY õpetajate koolituse 2010. aastal.  2014. 
aastal  asutas Sukhdev Dharamsaali – Kundalini jooga ja humanoloogia keskuse Tallinnas ning 2015 
aastal. Guru Ram Das insLtuudi ja Rajamaa ashrami Raasiku vallas. Ta on arhitekt, linnaplaneerija, doula, 
teadliku raseduse jooga õpetaja ning pühendunud Sikh, kes jagab südamest Sikh Dharma õpetused ja 
korraldab Gurdwara regulaarselt. Ta arendas välja Teadlike Vanemate Programmi, mis aitab integreerida 
joogatarkust igapäevasesse pere-ellu ning Sacred Woman, Infinite Mother Rasedate ja Sünnituse jooga 
õpetajakoolituse. Sukhdevi lapsed on koduõpel ning korraldab koduõpelastele oma kogukond Ashramis. 
Sukhdev on European Yoga FesLvali Gurdwara koordinaator.  

Mata Mandir Singh (USA/Itaalia) 
Mata Mandir Singh Khalsa on rahvusvaheliselt tuntud Naad Jooga, Kundalini Jooga ning Gatka (ShakL 
Jooga) õpetaja. Ta on andekas muusik, mantra/loitsimise pioneer, kes on salvestanud üle 28 CD- ja 
kasen 1970’st tänapäevani. Matamandir on Invincible Records label arLst, mitmete uute albumitega 
hetkel tegevuses. Ta on ka raamatu Naad Yoga: The Yoga of Sound Workbook autor. Mata Mandir 
õpetab ja mängib oma muusika ülemaailmselt, peamiselt USAs, Kanadas, Mehhikos, Euroopas ja Hiinas. 

Ardaas Singh (Portugal / Hispaania) 
Ardaas Singh alustas oma karjääri muusikuna, ülikooli õppejõuna ja teadurina. Kuigi mõlemad tema 
vanemad on joogid ning ta oli sünnist saadik ümbritsetud joogaraamatute ja tšakrapilLdega, ei alustanud 
Ardaas joogaõpinguid enne kui 2002. aastal, mil ta töötas parajasL oma tehisintellekL käsitleva 
doktoritöö kallal. Ta alustas mantrajoogina, olles Muz Murray õpilane Suurbritannias, Prantsusmaal ja 
Indias. Seejärel õppis ta Sat Nam Rasayani tervenduskunsL ning tegi läbi Kundalini Jooga õpetaja 
kursused New Mexicos, USAs. Lisaks Indiale ja Suurbritanniale on Ardaas reisinud Euroopas, õppides 
Karam Kriya rakendusliku numeroloogia tarkusi oma vaimselt õpetajalt Shiv Charan Singh'ilt. Käesoleval 
ajal on Ardaas pühendunud nende õpetuste edasi andmisele, õpetades rahvusvahelisel tasemel Karam 
Kriya nõustajaid ning kundalini jooga 1. ja 2. taseme õpetajaid. 

Bachitar Kaur (Saksamaa) 
Bachitar Kaur on Aquarian Trainer Academy  juhLvkoolitaja, kes reisib ja õpetab Euroopas, Aasias ja 
Austraalias. Ta on ka Karam Kriya nõustaja ja koolitaja. Tema kirg inimlikuma maailma vastu peegeldub 
entusiasmis, millega ta toob õpetuste tarkuse inimeste südametesse ja igapäeva ellu. Bachitar on 
rahvusvahelise joogakooli Cherdi Kala kaasasutaja. Naisteadlikkuse ja kogukonna loomise suure 
toetajana on ta üks Divine Woman Program (Jumaliku Naise Koolitus) loojatest ning kuulub koolituse 
The Mother’s Journey (Ema Teekond) korraldajate hulka. Ta on kahe poja ema ja elab oma perega Lõuna-
Saksamaal Constance’i järve lähedal. Seal on ta loonud Yogahaouse Prasaad’i, mis on kogukondlik paik 
teadlikuks eluks looduses. 

Adi Priya Kaur (Jaapan / UK)   
Dr. Adi Priya Kaur on Jaapani päritoluga Ühendkuningriigis töötav arst ning KRI 1. ja 2. taseme 
tunnustatud Kundalini jooga õpetaja ja 1. taseme Associate õpetajatekoolitaja Karam Kriya Koolis. Adi 
Priya Kaur on 3HO Euroopa saadik Ühendkuningriigis. Muusikuna on ta õppinud muusikat ja viiulit 
noorest east alates ning mänginud regulaarselt orkestris, esinedes kontserLdel ja üritustel, tema 
armastus püha mantra vastu on taaselustanud tema prakLka. Ta on oma elus väga palju kasu saanud 
õpetamisest ja ta on inspireeritud jagama seda laiemale kuulajaskonnale. 
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AJAKAVA 

 
* Korralajad jätavad endale õiguse kuupäevi muuta kuni koolituse alguseni.  

** Ashram experience moodulid Rajamaal kohalejõudmine on õhtul enne mooduli algust, ja 5nda päeva koolituse lõpp on orienteervalt kl 17 
*** Vastavalt vajadusele osad moodulid võivad toimuda zoomis kui kohapeal ei ole võimalik teha (nt piirangute töKu) 

***Dharamsaal on Töötukassa koolituspartner. SamuN pakkume sNpendiumid. Lisainfo saamiseks palun võta ühendust.  

TOIMUMISPAIGAD: 
 

Tallinna/Pärnu moodulid:  
Koht on täpsustamisel 

Ashram Experience:  
Guru Ram Das Ashram, Rajamaa, Kalesi küla, Raasiku 

vald, Estonia. 25 km Tallinnast, ööbimine kohapeal 
(koolituse hinna sees). Transport saame korraldada 
osalejate vahel või Aruküla rongijaamast vastuvõta 

www.dharamsaal.ee/rajamaa 

 
PÄEVAKAVA  

5:00 Sadhana (hommikune gruppi jooga)  
8:00 Hommikusöök ja seva aeg 
9:00 Õppeaeg 
13:00  Lõuna 
14:30 Õppeaeg 
18:30 Päevalõpp 

Moodul Teema Kuupäevad ja koht

Moodul 1: Sukhdev Kaur Sissejuhatus, Kundalini jooga alused,  
EeLka koodeks

1-2 April 2023, Tallinn

Moodul 2:  Adi Priya Kaur Keha kaart: jooga ja lääne anatoomia 13-14 mai 2023,  
Guru Ram Das Ashram @ Rajamaa

Moodul 3-4:  
Ashram Experience

Heli ja Mantra, Pranayama, joogalik 
elusLil, joogalik toitumine 

8-12 juuni,  
Guru Ram Das Ashram @ Rajamaa

Moodul 5-6  
Ashram Experience

Asana ja kriya, Meel, Meditatsioon, Japa 
ja Gatka, sh Meditatsioonipäev

6-10 juuli,  
Guru Ram Das Ashram @ Rajamaa

Moodul 7 
Sukhdev Kaur

Humanoloogia 16-17 september, 2022  
Guru Ram Das Ashram @ Rajamaa

Moodul 8: Bachitar Kaur Õpetaja rollid ja vastutused  21-22 oktoober,  
Guru Ram Das Ashram @ Rajamaa

Moodul 9: Ardaas Singh  Jooga filosoofia, Patanjali ja Surm 2-3 detsember 2023, zoom

Moodul 10: Sukhdev Kaur Täitmine ja jätkuvus 20-21 jaanuar 2024, Pärnu või 
Tallinn

PrakLkum ja Eksam 3-4 veebruar 2024, Tallinn

Guru Ram Das Ashram in Rajamaa, Estonia
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ÕPPEKAVA: 

Moodul 1: Sissejuhatus. Jooga päritolu, alused ja etappid. 
Õpetajaks saamine ja õpetaja idenEteet. 
Sissejuhautus ja õppekava tutvustus. Mis on jooga, Jooga 
eesmärk, Ajalugu ja alused. Veevalaja ajastu. 7 sammu õnneni. 
Joogaliigid: Traditsioonilised ning kaasaegsed. Kundalini Jooga 
teiste joogade emana. Ilmikelu (kodupidaja) Dharma. ShakL/
BhakL, Kuldne Keb. Adi Mantra ja kundalini jooga tunni 
struktuur. Baba Siri Chand, Guru Ram Das, Yogi Bhajan. 3HO 
Koodeks ja Kundalini Jooga Õpetaja Kutsestandard  Õpetaja 
idenLteet, vanne. Õpetaja 16 eri tahku. Kundalini jooga alused 
ja lukud. 

Moodul 2: Keha kaart— jooga ning lääne anatoomia 
Süsteemid ning spetsiifilised organid. Kuidas jooga ja toitumine 
aitab. Jooga protsess: energeeLka, noorendamine/ tasakaal/
eemaldamine (G.O.D.). Gunad, tabwad, tšakrad, nadid, vayud, 
prana/apana. Kundalini rada. Bhandad ja verLkaalne rännak 

Moodul 3-4:  

Shabd guru, helikvantehnoloogia, mantra ja sadhana. 
Shabd guru: Heli kvantehnoloogia. 4 juugad, Naam ja Kali Yug. 
Kalade - Veevalaja ajastu aegade muutumine ja väljakutsed. 
Mida me vajame sellel ajastul. Ennesetundlik inimene: Keha 
suhtlemise süsteemina. Mantra: tähendused, effekLd ja kuidas 
Kundalini jooga mantrad loitsida. Sadhana: sinu isiklik 
igapäevane vaimne prakLka . Sadhana väärtus. Ehita sadhana 
prakLkat aeglaselt ja kindlalt. 

Elades ja hingates: Pranayama ja Joogalik ElusEil 
Pranayama:  Keha - hingamise - aju - teadlikkus. Hingamine: 
Mida, kuidas ja miks. Hingamise iseloom, tähtsus, variatsioonid 
ja mõju. ElusLil: juhtnöörid, tarkus ja nõuanned igas elu 
aspekLs. Ärkamine, hüdroteraapia, toitumine ja dieedid, päeva 
ajad, kuidas magada häsL. Hoiatused ja lõksud. Jõud/raha/seks. 
Sõltuvused ja kuidas jooga aitab 

Moodul 5-6:  
Asana ja kriya – Tehnoloogia aegadeks 
Asana: nurgad, kolmnurgad, rütm. Tagajärjed/kasud/hoiatused. 
Variatsioonid, põhimõted ja juhtnöörid prakLkaks. Kriya 
kontseptsioonid ja prakLkad. 

Meel, Meditatsioon, Japa ja Gatka. 
Tehnikad, liigid, seisundid ja astmed. Aeg minuLtes ja päevades  
Keskendumine. Patanjali: Pratyahaar, Darana, Dhyana, Samadhi.  
3 meelt, meele koolitamine. Japa: sügava meditatsiooni päeva (6 
h), Rebirthing meditatsioonid. Gatka võitluskunsL alused. 

Moodul 7: Humanoloogia 
Oleme vaimsed olendid inimkogemuses. Potentsiaalne inim 
olend (hu-man be-ing). Kehastuv hing. Hinge valik. Raseduse 
120 päeva, sünnitus, ema. Elutsüklid. Olles mees/naine. Suureks 
kasvada. KuupunkLd, Meditatsioonid mehele ja naisele. Suhted: 
kõrgeim jooga. Veenuse kriyad, Suhtlemise nõuanded.  

Moodul 8: Õpetaja rollid ja vastutused 
Tunni sees ja tunnist väljas. Õpilaseks olemise kunst.  5 õpilase 
astet , 4 viga vaimsel rajal, 2 õpetajaks olemise seadust (hoia 
üleval ja toimeta õpilased lõpmatuseni) Õpetaja loomus ja kunst. 
Õpetaja vanne. Õpetaja 16 eri tahku. Erinevates  kohtades 
õpetamine, erinevad astmed ja erinevad rühmad. Rasked 
küsimused ja situatsioonid.  Enne ja pärast tundi. Sõnum, 
meedia ja turg. Enda ja tunni ebevalmistus. Aja, ruumi, õhkonna 
ja inimeste majandamine. Kundalini Jooga ja Sikh Dharma seos.  

Moodul 9: Jooga filosoofia, Patanjali ja surm 
Filosoofia: põhiteemad ja mõisted. Patanjali suutrad ja 8 jooga 
haru. Keskendumine. 5 Yamas ja 5 Niyamas, Pranayamast 
Samadhini. Maya, Ilmutuse tsükkel ja peensuse redel. Surm ja 
suremine: Mis toimub surma ajal ja pärast surma. Astmed, 
protsess, võimalus ja tehnoloogia. Surnud/vabanenud elus. 

Moodul 10: Täitmine ja jätkusuutlikus 
10 vaimset keha. Vaimse numeroloogia rakenduslik teadus 
(Karam Kriya). Kundalini jooga ja Sikh Dharma seos.  
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KURSUSE LÕPETAMISE TINGIMUSED 
Tunnid:  
* 240 ak. tundi  klassiruumis õppimist ja prakLkat EesLs (24 

õppepäeva) 
* 40 päeva meditatsiooni ja joogaprakLkat [so  31 min päevas — 
õpilase omast ajast] 
* 12 tundi lugemist [vt põhivara lugemine (fookus tehnoloogia ja 
tema  mõjude teadmisel ja mõistmisel)] 
* Salvestatud videode vaatamine 
* Osalemine vähemal 15. sadhanal/hommikusel meditatsioonil 
(12.5t) [õppepäevadel] 

Tasu: kõik osavõtutasud peavad olema enne 9.  
õppenädalavahetuse algust. 

Osavõd:  Õpilased peavad osalema kõigidel EesLs toimuvad 
õppenädalavahetustel, (sh suvine Ashram Experience). Erandina 
ja erijuhtudel võib õpilane lõpetada kursuse, võbes osa 
tulevasest Karam Kriya Koolis Kundalini Jooga 
õppeprogrammist 2023 EesLs või mujal Euroopas (hiljemalt 2 
aastat koolituse alguse kuupäevast). 
 
*Juhul kui Covid-19 kokkusaamise piirangud rakendatakse 2023 
koolituse ajal, osalemine moodulil toimub online zoomi vahendusel.  

Meditatsioonipäev: Koolituse raames toimub 6-h 
meditatsioonipäev Juuli moodulil (hinna sees). Koolituse 
osalejatel on kohustuslik osaleda ühel 6-h meditatsioonipäeval. 
Kui koolitusel osalejal ei ole võimalik sellel korral osaleda siis ta 
peab osalema muul Kundalini jooga Yogi Bhajani õpetustel 
põhinev 6-h meditatsioonipäeval mujal omal kulul. 

Lugemine: Põhivara lugemine: kursuse õpik ja kaks peatükki 
Yogi Bhajani raamatust  “The Master’s Touch”. Soovitav 
kirjandus:  Pantajali Suutrad ja teised kundalini jooga 
käsiraamatud või üks kõik milline teos tšakratest. 

Seva: Osalejad panustavad grupi heaolusse isetu teenimise 
kaudu, mis väljendub grupiprotsesside prakLliste teemade ja 
sujuvuse eest hoolitsemises. See tähendab vaheldumisi 
hommikusöögi ja lõuna ebevalmistustöid, kokkamist ja 
serveerimist ning hilisemat koristamist 

Toit: Toit ei ole koolituse hinna sees. Selle korralduse lepime 
kokku omavahel. Tallinna moodulitel arvatavasL tellime toidu 
kohale, Rajamaa ashramis jagame toiduainete kulud omavahel 
(ca 10 eur päevas kolme söögi eest). 

Lisatunnid: Õpilastelt nõutakse kursuse ajal või peatset pärast 
seda, vähemalt 20 kundalini jooga tunnis osalemist, mille viib 
läbi EesL Kundalini Jooga Õpetajate Ühingus (EesL IKYTA) 
registreeritud õpetaja/liige. *Koolituse hinna sees on 5 tundi 
Sukhdev Kaur juhendamisel (zoomis või ashramil). Ülejäänud (15) 
tundide hind ei ole koolituse hinna sees.  

Õpilase hindamine:  
Lõplik hinnang õpilasele, kursuse lõpetamise kohta, põhineb 
eeltoodud kriteeriumide täitmisel kui ka juhendaja antud 
üldhinnangul: 
* Õpilase pühendumus õppetööle (kaasa arvatud joogatundide 
juhLmine)  
* PrakLlise materjali mõistmine  
* Pühendumine  3HO Koodeksile ja Kundalini Jooga Õpetaja 
Kutsestandardile (3HO Code of Professional Standards for 
Kundalini Yoga Teachers) 
* Küllaldaselt hea eksami ja kursusetöö sooritamine 
* Kui osutub vajalikuks, sisaldab hindamine ka intervjuud 

õpilase ja kahe juhendava õpetaja vahel 

Eksam ja kursusetöö: 
* Pidada kogemuse ja edenemise päevikut [eriL — kirjeldada 40 
päevaseid prakLkaid] 
* Sooritada külladaselt heale tulemusele kirjalik eksam  
* Kavandada kaks eraldi kursuse õppekava 

Lõpetamisel: Urban Dharma OÜ väljastab tõend kõigile 
lõpetajatele. Kõik kes on osalenud kõikidel õppepäevadel ja kes 
on täitnud kõik Lngimused saavad Kundalini Research InsLtute 
(KRI) I taseme, Yogi Bhajani õpetustel põhineva, rahvusvahelise 
kundalini jooga instruktori tunnistuse.  Koolitus kvalifitseerib 
õpetaja registreeruma EesL Kundalini Jooga Õpetajate 
Ühingusse (IKYTA EESTI) ning Rahvusvahelise Kundalini Jooga 
Õpetajate Ühingusse (IKYTA). Kõikidel osalejatel on EesL 
Kundalini Jooga Õpetajate Ühingu liikmemaks esimeseks 
aastaks koolituse hinna sees, kuid õpilane ise peab eraldi 
liikmeks astuda Ühingu registreerimisvormi alusel. EesL 
Kundalini Jooga Õpetajate Ühing pakub õpetajatele õpetajate 
kogukonna tuge, sh muude kursuste ja koolituste soodustused.  
Vt. www.kundaliniyoga.ee 

Küsimused ja info: Sukhdev Kaur Khalsa +37253731839 
sukhdevkaur@khalsa.com 

http://www.kundaliniyoga.ee
mailto:sukhdevkaur@khalsa.com
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ÕPPETASUD: 
Terve koolituse hind on 2300 EUR (ühekordse maksena, teised võimalused on välja toodud allolevas maksegraafikas.)  

Hinnale lisandub: lõunasöök moodulitel, 15-20 KY tunnil osalemine.  
 
* Dharamsaal (Urban Dharma OÜ) on EesL Töötukassa koolituskaardi koostööpartner 
** Erilisel olukorral on ka võimalik isikliku maksegraafika eelnevalt kokkuleppida ja või taotleda sLpendiumi.  

Edemaks: Mibetagastatav ebemaks tuleb esitada koos sisseastumisavaldusega, et tagada koht koolitusel.  
Õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise kord, sh tagastuspoliiLka leiad: www.dharamsaal.ee/dokumendid 

Võrdsete võimaluste poliiEka: austades mibediskrimineerimispoliiLkat, tegemata vahet soolise, seksuaalse orientatsiooni, usuliste 
põhimõtete või etnilise kuuluvuse alusel, jätab korraldaja endale õiguse keelata sissepääs igale õpilasele kelle puhul on ilmnenud 
sobimatu diskrimineeriv käitumine. 

Kursus toimub eesE keeles (osaliselt inglise keeles kohapeal tõlgitud eesE keelde). Vajalikult ka vene keeles– palun võta ühendust kui 
osutab vajaliku vene keelne tõlget. 

 

MAKSEGRAAFIK 
(EUR)

Edemaks 1 
osamakse

2 
osamakse

3 
osamakse

4 
osamakse

5 
osamakse

6  
osamakse

Maksetähtaeg: 20.03.2023 05.05.2023 02.06.2023 01.08.2022 01.10.2023 01.12.2023

Varaja registreerija 
osamaksetena (kokku 

2350)

385 (tähtaeg 
30.12.2022)

327.50 327.50 327.50 327.50 327.50 327.50 

Ühekordne makse  
(kokku 2300) 

2300 (tähtaeg 
20.01.2023)

Osamaksetena  
(kokku 2450)

485 (tähtaeg 
05.02.2022)

327.50 327.50 327.50 327.50 327.50 327.50 

Osamaksetena viimase 
minuE registreerijale 

(kokku 2550)

585 (tähteag 
12.03.2022)

327.50 327.50 327.50 327.50 327.50 327.50 

Kasulikud veebisaidid: 
 
Dharamsaali kundalini jooga ajaloo allikad jm ressurssid 
Karam kriya kooli dropbox ressursidega 
Shiv Charan Singh and Karam Kriya events  www.karamkriya.com 
3HO (Healthy, Happy, Holy OrganizaLon) www.3ho.org  
3HO Europe www.3ho-europe.com  
Kundalini Research InsLtute www.kriteachings.org     
EesL Kundalini Jooga Õpetajate Ühing www.kundaliniyoga.ee 

Muu sündmused, kus saad õpetustega tudvuda ja varasematel 
koolitusel läbitud õpetajatega tudavaks saada: 
 
40-päevane pööripäeva sadhana 12.nov-21.dets 2023:  
FB Sadhanad Eestis gruppis 
Rebirthing meditatsioon Sukhdev Kauriga: 
www.dharamsaal.ee/rebirthing  
Uue aasta numeroloogia 2022: 1. jaanuar 2023 
www.dharamsaal.ee/newyear/ 

https://dharamsaal.ee/history-of-kundalini-yoga/
https://www.dropbox.com/sh/jhltv2c4awxjbq4/AAAhfWsI0MjEQHysmwKPXjtQa?dl=0
http://www.karamkriya.com
http://www.3ho.org
http://www.3ho-europe.com
http://www.kriteachings.org
http://www.kundaliniyoga.ee
https://www.facebook.com/groups/281249785728372
http://www.dharamsaal.ee/rebirthing
http://www.dharamsaal.ee/newyear/


DHARAMSAAL 
School of Kundalini Yoga and Humanology 

Tallinn, Estonia 
In partnership with Karam Kriya School 
and the Guru Ram Das InsCtute, Estonia 

KUNDALINI YOGA TEACHER TRAINING LEVEL 1

KUNDALINI JOOGA ÕPETAJATE KOOLITUSE I ASTME SISSEASTUMISE VORM– 2023 

Taotlen vastuvõbu KRI 1. Taseme kundalini jooga õpetajate koolitusele. 

Olen lugenud ja olen nõus koolituse lõpetamise Engimustega. Olen aru saanud ja nõus, et minu edemaks broneerib koht koolitusele, 
ja olen nõus maksma terve koolituse summa (vastavalt maksegraafikale) ning maksan koolituse eest täielik summa hiljemalt 9. 
moodulil. Allkirjastamisega nõustun koolituse kehEvate Õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamise korraga, sh tagastuspoliiLkaga 

                          *** See avaldus võib digitaalselt täita *** 

Sünnikuupäev ………………………………………………………………… (pp/kk/aaaa) 

Isikukood ………………………………………………………………………………………………… 

Nimi ………………………………………………………………………………………………………… 

Vaimne nimi (kui on) ………………………………………………………………………………… 

Aadress……………………………………………………..……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….…  

Telefon/ Mobiil…………………………….…….…..………………………………………………… 

E-post…………………………………………………………………………….………………………….. 

Amet………………………………………………………….……………………………………………… 

Maksan: eraisikuna/firma arvel/töötukassa………………………………………………… 

Kui firmale, kirjuta firma rekvisiidid: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
***Firmadele arve sadatakse alles siis, kui makse (eKemaks/osamaks) on laekunud! 
 
Selgitan põhjuseid, miks ma soovin sellel kursusel osaleda ning minu joogaalast kogemust käesoleva hetkeni: 
 
………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………………………………… 

 
Sinu tervislik seisund. Kas sul on esinenud või esineb alljärgnevaid haigusi? Kui jah, siis palun täpsusta. Liigestehaigused, südame –
veresoonkonna haigused, kõrgenenud/madal vererõhk, kopsuhaigused (astma, krooniline bronhiit jm), diabeet (suhkruhaigus), 
kilpnäärmehaigused, selja probleeme /lülisamba (kaelalülide, diski vms), erinevad operatsioonid, traumad. Psüühikahäired (depressioon. 
ärevus, psühhioosid vms). Küsime seda selleks et me saaksime paremini sind juhendada, ja pakkuda variatsioone kus võimalik. Kui 
koolituse jooksul ilmnevad olulised olud, sh jääd lapseootel, palun teavita korraldaja/koolitaja. Palun pane tähele et õpilane vastutab 
enda tervise eest kogu koolituse vältel.  

………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………… 

Kust Sa said teavet kursusest?  Kui läbi kundalini jooga õpetaja, siis, kes ta on?  

………………………………….…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………… 

Disclaimer: Minu parimate teadmiste kohaselt ei ole ei vaimseid ega tervislikke põhjuseid, miks ma ei saa sellel kursusel osaleda. Ma 
saan aru, et Yogi Bhajani õpetused ei sätesta meditsiinilist nõu.  
 
ALLKIRI ……………………………………………(originaal või digiallkirjastatud)  Kuupäev ……………….   

Palun saada digiallkirjastatud dokument: 
Sukhdev Kaur Khalsa +372 53731839  sukhdevkaur@khalsa.com

Ülekanned palume tasuda: 

* eraisikutele / firmadele   
palume maksed teha kontole: 

Urban Dharma OÜ 
EE137700771002081453 

Märgi juurde “Kundalini jooga õpetajate 
koolitus 2023”, osaleja nimi ja makse liik 

(deposit, osamaks #) 

Ebemaksu ja esimene osamaksu tasumine 
võimaldab õpilasel käbe saada I taseme õpik. 

Registreerimisel ja ebemaksu laekumisel 
saadame osalejale kõikide maksetega 

koondarvet.   

https://dharamsaal.ee/dokumendid/
mailto:sukhdevkaur@khalsa.com
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