
Su Swami Durgananda, Yoga Acharya
Europos Yoga Acharya, vyresnioji Swamio Vishnudevanandos mokinė. Ji
vadovauja Sivananda jogos vedantos centrams Europoje ir moko jogos
filosofijos Sivananda jogos mokytojų rengimo kursuose visame pasaulyje,
įkvėpdama visus savo daugiau nei 40 metų jogos mokymo patirtimi.

Su Swami Sivadasananda, Yoga Acharya
Yoga Acharya, vyresnysis Swamio Vishnudevanandos mokinys. Asanų ir
pranajamos asmeniškai išmokytas Swamio Vishnudevanandos, ilgą laiką
visų jogos aspektų moko Tarptautiniuose Sivananda jogos mokytojų
rengimo kursuose visame pasaulyje.

Galimybė pagilinti žinias ir įgūdžius. Atviras visiems Sivananda jogos mokytojams.

Rugsėjo 24–26 d.  Ajurveda kasdieniame gyvenime 
su Angela Hope-Murray
Angela Hope-Murray, mokslų daktarė, praktikuojanti netradicinę
mediciną daugiau kaip 30 metų.

Rugsėjo 29 – spalio 1 d. Indų šokiai
su Rajyashree Ramesh
Rajyashree Ramesh – meistriška pietų Indijos šventyklų klasikinio
šokio Bharata Natyam atlikėja.

Paskaitos

Asanų pratybos

Mokytojų savaitgalis rugsėjo 17–18 d.

Lektoriai ir svečiai iš įvairių šalių

RYTŲ IŠMINTIES MELODIJOS
Sri Venugopal Goswami, Bhakti Yoga Acharya
Radha Raman šventykla Vrindavanas, šiaurės Indija
Sri Venugopal Goswamis kilęs iš ilgiau nei 500 metų dvasinę tradiciją
puoselėjančios šeimos. Jis buvo įšventintas į klasikinių Bhakti jogos

šventraščių mokymą Radha Raman šventykloje. Daug metų Sri Venugopal Goswamis
mokėsi pas pasaulinę šlovę pelniusį Indijos vokalistą Panditą Jasrają, tikrą klasikinės indų
muzikos interpretavimo meistrą, pelniusį daugybę tarptautinių apdovanojimų.
Jogos raštų išminties eilės, lydimos gyvos muzikos – pakylėjančių ragų ir dinamiškų ritmų,
sklindančių iš tablos, fisharmonijos ir bambukinės fleitos.

Swami Sivananda (1887–1963)
Šių dienų šventuoju laikomas Mokytojas – jo dvasios galia remiasi
Sivananda jogos Vedantos centrai. Swamio Sivanandos mokymas –
tai visų jogos kelių sintezė.
Swami Vishnudevananda (1927–1993)
Swamio Sivanandos mokinys, Tarptautinių Sivananda Yoga Vedanta
centrų įkūrėjas, pripažintas pasaulyje Hatha ir Radža jogos
autoritetas, klasikinės „Išsamios iliustruotos jogos knygos“ autorius.

TTC ir ATTC informacija
Pasirengimas jogos mokytojų kursams
TTC: Mokymo programa labai intensyvi, todėl reikalauja didelės drausmės ir
atsidavimo, tačiau meistriškumas jogoje nėra būtinas. Joga – tai vidinis tobulėjimas.
Pageidautina, kad kursų dalyviai iki tol būtų praktikavę asanas ir meditavimą.
ATTC: Sivananda jogos mokytojų kursai (TTC).
Kursų įvertinimas
Jogos sąjunga (Yoga Alliance, JAV) oficialiai pripažino Sivananda jogos mokytojų
kursus kaip 200 ir 500 mokymo valandų trukmės etaloną jogos mokyklose
(Registered Yoga Schools, RYS).
Ką pasiimti su savimi
TTC knygos: The Complete Illustrated Book of Yoga, Swami Vishnudevananda,
(„Išsami iliustruota jogos knyga“ – lietuvių ir rusų kalbomis), The New Book of
Yoga/The Sivananda Companion to Yoga; The Bhagavad Gita su Swamio
Sivanandos komentarais. 
Knygas galima įsigyti mūsų jogos centruose arba internetu. 
Kiti reikmenys: jogos asanų kilimėlis, meditavimo pagalvėlė, apklotas, rankšluosčiai,
tualeto reikmenys, popierius ir rašiklis, kišeninis žibintuvėlis, šilti ir patogūs drabužiai,
šlepetės, patogi avalynė vaikščiojimui. Prašome atkreipti dėmesį, kad krijoms
reikalingos priemonės į kursų kainą neįeina. Galite atsivežti savas arba įsigyti kursų
metu. Iniciacijos ceremonijos metu jums bus įteikta: Sivananda jogos mokytojo
vadovėlis, dvi poros kelnių ir dveji marškinėliai jogos užsiėmimams. Mūsų
parduotuvėlė dirbs kasdien ir joje galima bus įsigyti knygų, CD, jogai tinkamų
drabužių, kilimėlį, pagalvėlę ir kitus reikmenis.
ATTC knygos ir kitos priemonės: Meditation and Mantras, Swami
Vishnudevananda; The Complete Illustrated Book of Yoga, Swami
Vishnudevananda, (gali būti ir lietuvių arba rusų kalba); TTC vadovėlis; 2 mokytojo
uniformos, neti indelis.
Mokymo kalba
Kursuose bus mokoma anglų kalba su vertimu į lenkų, lietuvių, rusų ir estų kalbas.
Registracija
Galite užsiregistruoti internetu arba užpildyti anketą (paėmę iš jogos centro ar
internetinio puslapioro). Anketą siųskite e. paštu arba į Vilniaus jogos centrą
(Sivananda jogos vedantos centras, Čiurlionio g. 66, 03100 Vilnius) Taip pat
perveskite 300 € avansą. Likusią sumą reikia pervesti prieš keturias savaites iki
kursų pradžios. 
Pinigus prašome pervesti į sąskaitą banke Berlyne:
Deutsche Bank Berlin, IBAN DE97 100 700 240 8300204 00; BIC DEUTDEDBBER
Pinigų grąžinimo sąlygos aptartos registracijos anketoje.
Daugiau informacijos: tel. +370 (8) 64872864; El. p.: vilnius@sivananda.net
Atvykimo ir išvykimo datos
Atvykimas: rugsėjo 3 d. Išvykimas: spalio 2 d.
Kursų kaina
Gyvenant bendrajame kambaryje (3–4 lovos) – 2200 €;
dvivietyje – 2500 €; vienvietyje – 3500 €.
Asmenims, kilusiems iš Rytų Europos ir šiuo metu gyvenantiems Rytų Europos šalyse:
gyvenant bendrajame kambaryje (2–4 lovos, dušas, WC) – 1310 €; dvivietyje – 1500
vienvietyje (dušas, WC) – 2200 €.

Naudingi priminimai
Dalyvavimas visuose renginiuose ir užsiėmimuose privalomas. Siekiant sukurti tinkamą
dvasinę atmosferą, kursų metu nevartojama mėsa, žuvis, alkoholis, tabakas, kava,
juodoji arbata, kiaušiniai, narkotikai ir neleidžiama nešioti kūną apnuoginančių drabužių.
Nesilaikantys šių reikalavimų gali būti iš kursų pašalinti. Kursų metu tiekiami
laktovegetariniai valgiai. Mes neturime galimybių gaminti patiekalų pagal specialias
dietas.
Kursuose mokoma pagal jogos tradiciją, vadinamą gurukula – tai klasikinis dvasinių
žinių perdavimas. Ji pagrįsta abipusiu mokinio ir mokytojo pasitikėjimu bei pagarba ir
nukreipta į visapusišką fizinį, mentalinį ir dvasinį vystymąsi. Rekomenduotume
susipažinti su mūsų mokymu lankant jogos pamokas ir dalyvaujant satsanguose
(meditacija grupėse) kuriame nors iš Sivananda jogos vedantos centrų arba dalyvauti
jogos mokytojų kursų parengiamojoje savaitgalio programoje.
Kursų vieta
Kursai vyks poilsio ir mokymo centre „Lesnik“. Šis centras yra Orzechowo Morskie
gyvenvietėje, esančioje už 5 km i rytus nuo Ustkos ir 115 km i vakarus nuo Gdansko. 
Orzechowo Morskie – ramybės oazė, apsupta žmogaus veiklos nedaug paliestame
miške, ant Baltijos jūros kranto. Jūra su smėlėta pakrante yra vos už 200 m, o senosios
smėlio kopos – puiki vieta tyliesiems pasivaikščiojimams. Čia kiekvieną dieną galima
džiaugtis tyru oru ir panoraminiais jūros vaizdais.  
Dideliame žemės plote įsikūręs jaukus, šiuolaikiškai įrengtas viešbutis „Lesnik“,
svetingai priims 2016 m. TTC ir ATTC dalyvius. Iš šalia esančio aukšto apžvalgos
bokšto galima grožėtis kvapą gniaužiančiais Baltijos jūros, kopų ir miškų vaizdais.

Kaip ten nuvykti
AUTOBUSU Iš Vilniaus autobusų st. 22.50
val. išvyksta autobusas į Gdanską (prašome
pasitikslinti). Ten būna anksti ryte. Iš autobusų
st. galima nuvažiuoti į oro uostą ir sulaukti
jogų autobuso. 
AUTOMOBILIU Iš Varšuvos reikia važiuoti
greitkeliu A7 į Gdanską, iš ten Slupsko kryptimi
keliu A211, tada pasukti į Ustką keliu 210. Tada
dar 7 km važiuoti rytų kryptimi į Orzechowo
Morskie. Važiuojant iš Vilniaus į Ustką per
Augustavą, Elblongą, Gdanską – 691 km.
JOGŲ AUTOBUSU Jogų autobusas išvažiuos iš Gdansko oro uosto šeštadienį,
rugsėjo 3 d. 17.00 val. Smulkesnės informacijos teirautis ir registruotis: Vilniaus
Sivananda jogos vedantos centre, tel. + 370 (8) 64 872 864
ADRESAS Centre for Education and Vacation LESNIK, Forest Inspectorate,
Orzechowo Morskie, 76-270 Ustka, Lenkija. Tel. ir faksas: +4859 81 44 635.

Tarptautiniai jogos mokytojų 
rengimo kursai
Tarptautiniai pažengusiųjų jogos
mokytojų kursai

MOKYTOJŲ KURSAI
Intensyvūs keturių savaičių trukmės kursai.
Pranešėjai ir svečiai iš įvairių šalių.
Mokymai vyksta anglų, lietuvių, lenkų, ir
rusų kalbomis.

JOGOS ATOSTOGOS
2016 m. rugsėjo 4–27 d.
Pradedantiesiems ir pažengusiesiems
Daugiau apie atostogas teirautis adresu:
vilnius@sivananda.net

Organizatorius: Sivananda Yoga Vedanta Zentrum Berlin
Schmiljanstrasse 24, 12161 Berlynas, Vokietija
Kontaktai Lietuvoje: Sivananda jogos vedantos centras
M.K. Čiurlionio g. 66, 03100 Vilnius el.p.: vilnius@sivananda.net 
Tel. +370 (8) 64 87 28 64  www.sivananda.org/vilnius   www.sivananda.eu./lt

Įkūrėjas: Swami Vishnudevananda. Įkurta 1957 m.
+370 (8) 64 87 28 64 • www.sivananda.eu/lt 
vilnius@sivananda.net

2016 rugsėjo 3 – spalio 2 d.

Daugiau informacijos rasite čia: 
www.sivananda.eu/lt/jogos-mokytojų-rengimas

„Sveikata yra turtas. Proto ramybė yra laimė. Į tai veda joga.“
– Swamis Vishnudevananda

Garbės svečias
Ypatinga programa rugsėjo 17–20 d.

Lenkijoje, Ustkoje, prie Baltijos jūros
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TTC Mokymo programa
Plati mokymo programa remiasi penkiais jogos principais, kuriuos suformulavo Swamis
Vishnudevananda:
• Tinkami pratimai (Asanas)   
• Teisingas kvėpavimas (Pranayama)
• Teisingas atsipalaidavimas (Savasana)   
• Tinkama mityba (vegetarinė)
• Pozityvus mąstymas ir meditacija (Vedanta ir dhyana)
Asanos 
• Saulės pasveikinimas ir dvylika pagrindinių jogos asanų
• Sudėtingesnės variacijos
• Poveikis fiziniam ir astraliniam kūnui
• Asanų atlikimo tobulinimas
• Gilus atsipalaidavimas/užblokuotos energijos atpalaidavimas
Pranajama 
• Pagrindinės pratybos: kapalabhati, anuloma viloma (kvėpavimas keičiant šnerves)
• Sudėtingesni pranajamos pratimai

Mokytojai
Yoga Acharyjos, vyresnieji Swamio Vishnudevanandos mokiniai.

5.30 – kėlimasis 
6.00 – meditacija, mantrų giedojimas, paskaita 

arba tylusis pasivaikščiojimas
8.00 – asanos ir pranajama  

10.00 – pusryčiai 
11.00 – karma joga
12.00 – Bhagavadgyta arba giedojimo pamoka 
14.00 – pagrindinė paskaita 
16.00 – asanos ir pranajama  
18.00 – pietūs/vakarienė 
20.00 – meditacija, mantros, kirtanos, paskaita 
22.00 – miegas
Visuose renginiuose ir užsiėmimuose dalyvavimas privalomas.
Programoje gali būti kai kurių pasikeitimų.

TTC dienotvarkė

Swamis Vishnudevananda, tarptautinės organizacijos Sivananda Yoga Vedanta
Centres steigėjas, 1967 m. apmokė pirmąjį Vakaruose jogos mokytojų kursą.
Šiandien šį darbą tęsia vyresnieji jo mokiniai. Šiuos daugelyje šalių žinomus kursus
jau yra baigę per 35 000 jogos mokytojų. Intensyvūs keturių savaičių trukmės
kursai apima praktinį, teorinį ir filosofinį jogos aspektus. Kursų dalyviai mokomi
asmeniškai, kiekvienam skiriamas individualus dėmesys. Baigusiems šiuos kursus
įteikiamas International Sivananda Yoga Vedanta Centres diplomas ir suteikiamas
Yoga Siromani vardas.     ATTC Mokymo programa

Kasdien: dvi meditacijos, du jogos užsiėmimai, vienas pranajamos (kvėpavimo pratimų)
užsiėmimas, trys paskaitos, viena valanda tarnystės ašramo bendruomenės labui. Viena
diena per savaitę skirta poilsiui, paskaitų nebūna. 
Asanos
• Nuodugnesnė dvylikos pozų praktika
• Klasikinės sudėtingesnių asanų variacijos
• Tikslūs asanų pataisymai
• Gilesnis hatha jogos suvokimas
Pranajama 
• Anulomos vilomos praktikavimas su ilgiau trunkančiu skaičiavimu
• Sudėtingesni pranajamos pratimai
• Teisingas bandhų naudojimas
Vedanta
• Filosofinės Indijos mokyklos
• Aukščiausios tikrovės analogijos
• Vedantinių meditavimo technikų studijavimas
• Vedantinių mantrų išaiškinimas

Pažengusiųjų jogos mokytojų kursai – tai galimybė (baigusiems Sivananda jogos
mokytojų kursus) gilinti dvasines žinias, keturias savaites intensyviai
praktikuojant jogą ir studijuojant Vedantos filosofiją. 
Svarbūs šio kurso aspektai yra jogiška savidisciplina ir individualūs patarimai.
Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą dalyviams įteikiami organizacijos International
Sivananda Yoga Vedanta Centres kursų baigimo diplomai. 

Krijos
• Šeši klasikiniai kūno valymo pratimai
Kaip mokyti
• Kaip mokyti pagrindinių dvylikos asanų ir Saulės pasveikinimo
• Tinkamos užsiėmimų aplinkos sukūrimas
• Pagrindinis užsiėmimas
• Kaip mokyti pradedančiuosius ir vidutinį patyrimą turinčius mokinius
Anatomija ir fiziologija
• Asanų poveikis pagrindinėms kūno sistemoms
Jogų mityba
• Dėl kokių etinių, sveikatos ir dvasinių priežasčių jogų mityba yra vegetarinė
• Mitybos poveikis protui
• Tinkama mityba
• Mityba pagal ajurvedą
Meditacija
• Dvylikos pakopų meditavimo vadovas
• Meditavimo nauda
• Mantros. Pageidaujantiems – mantros inicijavimas
Kirtanos (mantrų giedojimas)
• Teigiamas dainavimo poveikis emocijoms
• Taisyklingas tarimas ir mentalinė nuostata
• Mokymasis klasikinių kirtanų giedojimo sanskrito kalba 
Bhagavadgyta
• Klasikinio šventraščio studijavimas ir komentavimas
Keturi klasikiniai jogos keliai
• Karma joga, bhakti joga (religiniai ritualai: puja, arati, homa, yantra ir dalyvavimas

juose, supažindinimas su hinduizmo dievybėmis, kosminės jų reikšmės
išaiškinimas), raja joga, jnana joga 

Raja joga
• Nuodugnus Patanjalio „Jogos sūtrų“ studijavimas
• Protas, proto slėpiniai ir jo valdymas
• Išsamus aštuonių Raja jogos pakopų studijavimas
Bhakti joga
• Devyni Bhakti tipai
• Penki atsidavimo jausmai 
Sanskritas
• Sanskrito kalbos abėcėlės mokymasis
• Taisyklingas mantrų ir himnų tarimas bei rašyba
Anatomija ir fiziologija
• Nervų sistemos, smegenų, endokrininių liaukų ir jų sąsajų su jogos asnų, pranajamos ir

meditacijos praktika studijavimas
Kirtanos (mantrų giedojimas)
• Pozityvus poveikis emocijoms
• Taisyklingas tarimas ir mentalinė nuostata
• Klasikinių giesmių sanskrito kalba mokymasis
Mityba
• Subtilūs vegetarinės mitybos aspektai
• Tinkama mityba pagal ajurvedos trijų došų teoriją

4.30 kėlimasis 
5.00 pranajama
6.00 meditacija, mantrų giedojimas, paskaita
8.00 asanos
9.00 anatomija ir fiziologija

10.00 pusryčiai
11.00 karma joga
12.00 Raja joga arba Sanskritas
14.00 pagrindinė paskaita – Vedanta
16.00 asanos 
18.00 pietūs/vakarienė
20.00 meditacija, mantrų giedojimas, paskaita
22.00 miegas

ATTC dienotvarkė

ATTC galioja tos pačios vidaus taisyklės, kaip ir Jogos mokytojų kursų (TTC)
dalyviams. 
Visiems kursų aspektams būtina aukšto lygio savimotyvacija.

Swami Sivadasananda
Yoga Acharya

Sivananda jogos mokytojų
rengimo kursai (TTC)

Pažengusiųjų jogos
mokytojų kursai (ATTC)

„Joga yra vientisa ugdymo sistema ne tik kūnui bei protui, bet ir sielai.“                                                            
Swami Sivananda

Swami
Bhagavatananda

Swami
Gokulananda

Swami Durgananda
Yoga Acharya
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