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O programie   

Program został tak skrojony aby dać dogłębne wprowadzenie do głównych gałęzi jogi 
oraz fundament dla osobistego i duchowego rozwoju. Kurs jest dla wszystkich zainter-
esowanych tematem jogi i medytacji; dla tych którzy chcą rozpocząć podróż z jogą, dla 
studentów jogi pragnących zbudować podstawy i trwałość indywidualnej praktyki, dla 
nauczycieli jogi potrzebujących odnowy i zasilenia. Kurs ma trwałą wartość dla wszyst-
kich pragnących doświadczyć prawdziwej przemiany w podejściu do własnego życia.    

K U R S  Ś W I A D O M O Ś C I

Jogi  w Życiu 



Droga duchowa
Duchowa świadomość różni się od świadomości religijnej. Duchowość nie ma nic wspól-
nego z religią a religia nie ma nic wspólnego z duchowością; to są dwie różne ścieżki. 
Duchowość jest osobistym dośwadczeniem. Osobisty wysiłek jest potrzebny by poprawić 
jakość życia. Duchowość musi być odkryta w tobie, to jest właśnie proces jogi i tantry. 
Duchowość to podążanie za swoją dharmą, szczególną bo własną naturą, a także rolą jaką 
spełniamy w wiekszym obrazie życia i rzeczywistości. Tantra zawsze utrzymywała,          
że ścieżka duchowości jest ścieżką przemiany osobowości. Tantra kieruje cię do zmiany 
jakości życia, poprzez odkrywanie, akceptację i ekspresję własnej natury w relacji z       
rzeczywistością, a tantryczny system opisuje metody pokonywania trudności życia. 

W tantrze Parvati pyta Shivy, nauczyciela, “Powiedz mi, nie jak zostać oświeconym, ale 
jak pokonać ból i cierpienie życia.” Musisz stawić czoła ograniczeniom życia i odkryć trzy 
doświadczenia w sobie; prawdę, rzeczywistość tego co jest; doświadczenie ekspansji świ-
adomości ponad narzucone przez siebie ograniczenia i bariery; oraz doświadczenie 
szczęścia. Proces, który daje wyraz tym trzem doświadczeniom w życiu, to joga. 

Cud Ashram Program

Uczestnicząc w programie 7 Dni jogi rozumiesz kluczowe aspekty jogi i masz narzędzia 
aby kontynuować praktykę w domu, a także rozumiesz korzyści praktyki grupowej w 
różnych szkołach jogi. Program jest przede wszystkim doświadczeniem  praktycznych 
metod jogi i medytacji, ale zawiera również transformujące wykłady, żywą wiedzę nauki 
zwanej tantrą. Słowo tantra pochodzi od dwóch słów sanskrytu: tanoti i trayati, które 
wskazują na proces powiększenia, rozszerzenia świadomości. Tantra jako nauka podlega 
ciągłej ewolucji formy, podczas kiedy jej treść jest odwieczną, niezmienną drogą ludzkości. 
Program odwołuje się do tych ostatecznych wartości, Sanatana Dharma, dając jednocześnie 
praktyczne, metody gotowe do zastosowania, dla osobistej i duchowej przemiany. 

Praktyki podczas 7 Dni Jogi : 

Joga Asan, Joga Przepływu Prany, Pranayama, Kundalini Joga, Mantra i Naad Joga czyli 
Joga Dźwięku, Joga Nidra czyli Joga Psychicznego Snu, Praktyki Pratyahary czyli kierow-
ania zmysłów do wewnątrz, Medytacje z Tantr, Praktyki Relaksacyjne. 

Tematy omawiane podczas 7 Dni Jogi:

1.  Joga jako Uniwersalana Nauka, Poziomy Jogi, Etapy Jogi, Rodzaje Jogi; 

2.  Zewnętrzna, wewnętrzna i transformująca joga;

3.  Fizyczny aspekt jogi - joga asan



4.  Energetyczny aspekt jogi - prana & pranayama, shakti & shiva energia i świadomość,    
Guny jakości energii, Tattwy poziomy energii, Nadi przepływ prany, Kosha powłoki ener-
getyczne, Pranayama techniki poszerzania ciała pranicznego...

5.  Mentalny aspekt jogi - zarządzanie energią mentalną, praktyki medytacyjne i relaksacy-
jne, Filozofia Jogi, Samkhya i praktyczna Vedanta, Sutry Patanjaliego, Praktyczna Psy-
chologia Czakr, Cykle Życia, Karma a Dharma....

6.  Psychiczny aspekt jogi - zarządzanie energią emocji, czakry jako psychiczne centra, 
bhakti joga transformacja i internalizowanie energii emocji, równowaga pomiedzy 
głową, sercem i rękoma, mantra joga, dżapa joga z malą....

7.  Duchowy i transformujący aspekt jogi - Guru Tattwa wewnętrzny przewodnik, dharma 
studenta, żywa joga, joga zdrowego rozsądku, praktyki dla osobistego rozwoju i 
oświecenia.

Jeśli zaistnieje potrzeba integracji w grupie, oferujemy wiele programów oczyszczających   
i regenerujących, w których można brać udział na przestrzeni roku kalendarzowego.      
Programy te spełniają funkcję oczyszczania ciała i umysłu. Kurs 7 Dni Jogi jest również 
wprowadzeniem i fundamentem kursu nauczycielskigo, dla tych, którzy chcą uczyć jogi w 
swoich społecznościach jako instruktorzy jogi. Osoby biorące udział w 7 Dniach Jogi mogą 
podjąć świadomy wybór kontynuacji procesu stawania się nauczycielem jogi i medytacji. 

Zakwaterowanie, potrzebne rzeczy
Program rozpoczynamy zakwaterowaniem w pokojach, w piątek, 15 listopada, od 12.00 

do 17.00, pierwszym posiłkiem jest kolacja o 18.00, kurs kończymy obiadem o 13.00, 22 
listopada, jest możliwość zostania do śniadania 23 listopada za dodatkową opłatą 50 zł. 

Program odbywa się w Białym Domu, który jest domem seminaryjnym o jogicznym kom-
forcie. Zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z łazienkami. Podczas programu 
obowiązuje stały harmonogram zajęć, praktyki, posiłków, odpoczynku, przebywania w 
ciszy, karmy jogi. Należy ze sobą zabrać wygodny strój do jogi i zajęć, osobiste nieperfu-
mowane kosmetyki, dodatkowe ręczniki, obuwie wewnętrzne na terenie domu, oraz    
wygodne zewnętrzne, ciepłe okrycie zewnętrzne i przeciwdeszczowe, latarkę, matę do 
jogi, szal do okrycia podczas medytacji/relaksacji, poduszkę do medytacji, butelkę do 
wody (na terenie woda jest pitna, głębinowa, niechlorowana), ewentualne witaminy i     
suplementy diety. Klimat na Pogórzu Izerskim jest ostry, zimniejszy niż w innych rejonach     
Polski. Pomimo tego że obiekt jest ogrzewany i bardzo ciepły jednak prosimy zabrać 
ciepłą bieliznę, skarpety, kilka zmian stroju do jogi, nakrycie głowy, szal i rękawiczki.



Dieta

Podczas programu dieta jest wegetariańska i wegańska, na bazie sezonowych lokalnych 
produktów, pochodzących z ekologicznych upraw i hodowli (sery, mleko). Dieta jest 
prosta i odżywcza według zasady “jemy aby żyć w zdrowiu, nie żyjemy aby jeść”.         
Nie mamy możliwości dostosowania naszej kuchni do szczególnych potrzeb takich jak   
dieta witariańska, czy inne wymagania dietetyczne. Prosimy o zawiadomienie nas jeśli 
takie szczególne potrzeby istnieją, jednak oprócz prostych modyfikacji nie możemy 
zapewnić indywidualnego wyżywienia na terenie ośrodka.   

Program dnia

5.00 - 7.00 Praktyka Poranna  / Joga Asan / Mantra Joga/ Pranayama/ Medytacja

7.30 - 8.30 Śniadanie                           10.00 - 13.00 Zajęcia przedpołudniowe    

13.00 - 14.00 Lunch                             15.00 - 17.00 Zajęcia popołudniowe

17.00 - 18.30 Kundalini Yoga             18.30 - 19.30 Kolacja

20.00 - 21.00 Joga Nidra                    20.00 - 7.30 Mouna (Milczenie)                             

                            22.00 - 4.30  Światła zgaszone

Opłata za 7 Dni Jogi - 1000 zł kurs   (opłata może być rozłożona na raty, proszę pisać w tej 
sprawie) Na konto organizatora Cud Ashram:

 ING BANK ŚLĄSKI SA 82 1050 1344 1000 0090 6393 2181 

z dopiskiem 7 Dni Jogi lub Ashram Program

Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie dla Białego domu na miejscu 

- 100 zł osobodoba

Pytania i zapisy proszę kierować do Sarbjot: 

e-mail:sarbjot27@yahoo.ca 

tel.: 75 769 4118 lub 512 369 226

www.cudashram.com
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