Sertifikatas

Kursų kaina

Ką pasiimti su savimi

Baigusiems šiuos kursus įteikiamas International
Sivananda Yoga Vedanta Centres diplomas ir
suteikiamas Yoga Siromani vardas.

Asmenims, kilusiems iš Lietuvos ir Rytų Europos ir šiuo
metu gyvenantiems tose šalyse: bendrajame
kambaryje (2–4 lovos, dušas, WC) – 1400 €;
dvivietyje – 1550, vienvietyje (dušas, WC) – 2250 €.
Vakarų šalių gyventojams: gyvenant bendrame kambaryje (2–4 žmonės) – 2250 €; dviviečiame – 2550€;
vienvietyje – 3580€;

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.

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).
Daugiau informacijos www.sivananda.eu/lt

GARBĖS
SVEČIAS

Daugiau informacijos rasite www.sivananda.eu/lt

Kursų knygos: Išsami iliustruota jogos knyga, Swamis
Vishnudevananda; „The Bhagavad Gita“ su Swamio
Sivanandos komentarais arba lietuvių kalba.

SVEČIAI IŠ ĮVAIRIŲ ŠALIŲ

RUGSĖJO 11–17

RUGSĖJO 11–17

RYTŲ IŠMINTIES MELODIJOS
SRI VENUGOPAL GOSWAMIS,

JOGOS ĮKVĖPIMAS

Radha Raman šventykla, Vrindavanas, šiaurės
Indija

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

RUGSĖJO 11–17
JOGOS MOKYTOJŲ VASAROS
MOKYKLA
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.

Daugiau informacijos: www.sivananda.eu/lt
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

Naudingi priminimai: Siekiant sukurti tinkamą
dvasinę atmosferą, kursų metu nevartojama mėsa,
žuvis, alkoholis, tabakas, kava, juodoji arbata, kiaušiniai,
narkotikai ir neleidžiama nešioti kūną apnuoginančių
drabužių.

TARPTAUTINIAI JOGOS
MOKYTOJŲ RENGIMO KURSAI
LENKIJA, BALTIJOS PAJŪRIS

su Swamiu Sivadasananda
ir kitais swamiais ir vyresniaisias mokytojais iš Europos
Sivananda jogos vedantos
centrų

Atvira visiems baigusiems Sivananda jogos mokytojų
rengimo kursus (TTC).
Puiki galimybė pagilinti žinias ir įgūdžius, pabūti
drauge su bendraminčiais ir pasidalinti patirtimi.

RUGSĖJO 5–7
ĮVADAS Į AJURVEDĄ

Angela Hope-Murray

Angela Hope-Murray – Osteopatijos mokslų daktarė, Ajurvedos
tradicijos skleidėja, turinti per 30
metų patirtį. Ji skaitys paskaitas ir
ves valgio gaminimo seminarą.

RUGSĖJO 19–22
INDIJOS ŠVENTYKLŲ
MEDITACIJOS

su dvasininku iš pietų Indijos
Tradicinių Indijos šventyklų
ritualų, arba pudžų spalvos,
garsai, kvapai ir gestai, valantys
mentalinę atmosferą ir kuriantys
stiprius meditacijų virpesius.

RUGSĖJO 28–30
TRADICINIS INDIJOS ŠOKIS
su Rajyashree Ramesh

Rajyashree Ramesh – meistriška
pietų Indijos šventyklų klasikinio
šokio Bharata Natyam atlikėja.
Paskaita, pratybos ir pasirodymas.

RUGSĖJO 8–24

RUGSĖJO 11–17

Jogos atostogos

Jogos mokytojų vasaros
mokykla

Tinka pradedantiesiems ir pažengusiesiems.
Galima atvykti bet kuriam laikotarpiui.

Įvairūs seminarai, paskaitos ir pratybos:
www.sivananda.eu/lt

2017 RUGSĖJO 2 – SPALIO 1
Ustka, Lenkija · Intensyvūs keturių savaičių trukmės kursai.
Mokymai vyksta anglų kalba, su vertimu į lietuvių, lenkų, ir rusų kalbas.
Įkūrėjas:
Swami Vishnudevananda.
Įkurta 1957 m.

Tel. +370 (8) 64 87 28 64 · www.sivananda.eu · vilnius@sivananda.net

• 1969 m. įvyko pirmieji Vakaruose jogos mokytojų kursai.
• Kursai apima praktinį, teorinį ir filosofinį jogos aspektus.
• Daugiau kaip 1000 kursuose besimokančių kasmet.r

TARPTAUTINIAI JOGOS
MOKYTOJŲ RENGIMO KURSAI (TTC)

401 mokymo valanda
(1 val. trukmė 45 min.)

TTC mokymo programa
Plati mokymo programa remiasi penkiais jogos principais,
kuriuos suformulavo Swamis Vishnudevananda:
• Tinkami pratimai (asanas)
• Tinkamas kvėpavimas (pranayama)
• Tinkamas atsipalaidavimas (Savasana)
• Tinkama mityba (vegetarinė)
• Pozityvus mąstymas ir meditacija (Vedanta ir dhyana)
Asanos • Pranajama • Krijos • Kaip mokyti • Anatomija ir
fiziologija • Jogų mityba • Meditacija • Kirtanos (mantrų
giedojimas) • Bhagavadgyta • Keturi klasikiniai jogos keliai

Swamis
Sivananda
(1887–1963)

Swamis
Vishnudevananda
(1927–1993)

Mokytojas, kurio
dvasine galia remiasi
Sivananda Yoga
Vedanta centrai.
Swamio Sivanandos
mokymas yra visų
klasikinių jogos kelių
sintezė.

Swamio Sivanandos
mokinys, Tarptautinių
Sivananda Yoga
Vedanta centrų įkūrėjas,
klasikinės „Išsamios
iliustruotos jogos
knygos“ autorius.

Swamis
Sivadasananda

Plačiau: www.sivananda.eu/lt

Swami
Bhagavatananda

Swami
Dayananda
Kursų
mokytojaiChandra

„Joga – tai vientisa ugdymo
sistema ne tik kūnui ir protui,
bet ir sielai.“
– Swamis Sivananda

Swami
Gokulananda

Swamis
Vasudevananda

Gopala

Lakshmi

Kursuose moko patyrę Swamiai ir kiti vyresnieji Sivananda
jogos vedantos organizacijos mokytojai.

„Sveikata yra turtas.
Proto ramybė yra laimė.
Joga nurodo mums kelią.“
– Swamis Vishnudevananda

TTC dienotvarkė
5.30 – kėlimasis
6.00 – meditacija, mantrų giedojimas, paskaita arba
pasivaikščiojimas
8.00 – asanos ir pranajama
10.00 – pusryčiai
11.00 – karma joga (tarnystė bendruomenės labui)
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.

Kursų vieta ir aplinka
Kursai vyks poilsio ir mokymo centre „Lesnik“. Šis
centras yra Orzechowo Morskie gyvenvietėje,
esančioje už 5 km i rytus nuo Ustkos ir 115 km į
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

Kaip ten nuvykti
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 2017 m.
TTC dalyvius. Iš šalia esančio aukšto apžvalgos bokšto
galima grožėtis kvapą gniaužiančiais Baltijos jūros,
kopų ir miškų vaizdais.

AUTOBUSU: iš Vilniaus autobusų st. 22.50 val. išvyksta
autobusas į Gdanską (prašome pasitikslinti). Ten būna
anksti ryte. Iš autobusų stoties galima nuvykti 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

Praktinė informacija
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 2 d. 17.00 val. Smulkesnės informacijos teirautis ir registruotis:
Vilniaus Sivananda jogos vedantos centre,
tel. + 370 (8) 64 872 864

Mokymo kalba
Kursuose bus mokoma anglų kalba, su vertimu į lietuvių,
lenkų, ir rusų kalbas.
Pasirengimas jogos mokytojų kursams.
Mokymo programa labai intensyvi, todėl reikalauja
didelės drausmės ir atsidavimo, tačiau meistriškumas
jogos praktikoje nėra privalomas.

