
* PODNIEŚ ŚWIADOMOŚĆ *  
BY SPEŁNIAĆ PRAWDZIWY CEL ŻYCIA 

SADHANA SINGH, duchowy nauczyciel z Włoch 
28 lutego – 2 marca 2014,  

ul. Łowicka 19 lok.1, wejście od ul. Dąbrowskiego, (metro Racławicka), ul. Chocimska 5 (szkoła 
przy restauracji Różana, Warszawa  

 

  Sekret jest w prostych pytaniach, które Yogi Bhajan przekazał, by stały się 
gwiazdą przewodnią. Dzięki nim zrozumiesz swoją długość i szerokość, w jakim 

punkcie dokładnie teraz jesteś i zobaczysz, co Cię oddziela od tego, by Twoje 
życie było świadomą podróżą Twojej duszy. 

  Praca z ukazującymi drogę pytaniami Yogi Bhajana jest działaniem 
medytacyjnym samym w sobie. W tym procesie wnosimy jasność i zrozumienie 

do aspektów naszego życia, w których zwątpienie i brak poczucia 
bezpieczeństwa powodują nasz rozłam, brak połączenia i jedności z tym, by BYĆ, 

MANIFESTOWAĆ I SPEŁNIAĆ NASZĄ WYJĄTKOWOŚĆ. Gdy stanie się to 
rzeczywistym doświadczeniem, posiądziesz sztukę zadawania efektywnych 

pytań, w których odpowiedź.... już jest zawarta. 
 

SADHANA SINGH NAUCZA NA CAŁYM ŚWIECIE. 
W jego kalendarzu nie ma wolnego terminu na rok do przodu. Dla nas znalazł czas! Po raz 6-ty w 

Polsce. Kto raz był na warsztatach Sadhany Singha nie potrzebuje zachęty. Sadhana Singh 
promienieje niezwykłymi cechami i  charyzmą. Jakości wojownika, połączone z gołębim sercem, 

pozwalają mu w głęboki sposób docierać i transformować uczestników swoich zajęć. 
 

 

„Sadhana Singh wywarł na mnie bardzo głębokie wrażenie”    Maciej Czinczoł, nauczyciel KY 
 

”Szkolenie z Sadhaną było jak lot z prędkością światła.  Dwa dni medytacji, ćwiczeń, mantr, krij było jak dźwignia 
unosząca wieko do tajemnicy, którą każdy z nas jest. Przepracowanie blokujących nasz potencjał blokad było tak 
oczyszczające! Cieszę się, ze życie dało mi możliwość spotkania Sadhany i mojej Wewnętrznej Istoty.”    Joanna 
Szachowska-Tarkowska, Creative Director 
 

"SADHANA SINGH? Zrobił na mnie ogromne wrażenie! Nauczyciel, który nie wstydzi się powiedzieć, że kiedyś był 
głupcem. Cudowna mieszanka ogromnej męskiej siły i serca wrażliwego przyjaciela. Nic tylko się zakochać. Ale on nie 
pozwala na to. Kieruje energią tak, byś pokochała samą siebie :) Ego nie ma żadnych szans! Z ogromną wdzięcznością 
POLECAM :)" Małgosia Amanbir, nauczycielka KY 

 
 

SADHANA SINGH - Wiodący trener Kundalini Yogi, nauczający i przygotowujący 
przyszłych nauczycieli i trenerów. Jego dogłębne studia i poszukiwania w dziedzinie 
Kundalini Yogi zainspirowały go  do napisania kilku książek. Do tej pory wydane zostały: 
"Sadhana. Teachings for Everyday Life",  "Stretching and Breathing. Physical and 
Breathing Techniques to Relieve Stress", "Destined to Excel. Yoga for Men", "From Where 
You Are to Who You Are. Three Meditations for the Sensory Self" oraz "Leadership and 
Success". Sadhana Singh posiada 20-letnie doświadczenie w ćwiczeniach rozciągających i 
gimnastyce. Pracuje z zarządami i kadrą menedżerską firm, prowadząc projekt: „Trening 
Yogi dla Liderów i Menedżerów”. Jest twórcą projektu „Crystallizing the Diamond”. Od 
ponad czterech lat naucza Kundalini Yogi na studiach magisterskich, specjalność 
„Przywództwo i sukces” na Włoskim Uniwersytecie Sportu i Ruchu (IUSM) w Rzymie. 
Wiele swojego czasu spędza na wspieraniu innych w rozwoju, dzieląc się swoim 
doświadczeniem nauczyciela Kundalini Yogi. 
 

MOŻLIWOŚC INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI: 1 H – 50 EURO 
 

PIĄTEK:    g. 19.00 – 21.00, ul. Łowicka 19 lok. 1 
SOBOTA:   g. 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00, ul. Chocimska 5 
NIEDZIELA  g. 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00, ul. Łowicka 19 lok. 1 
 

CENA: piątek – 80 zł, całość (piątek - niedziela) – 650 zł, (550 zł przy wpłacie do 20.02.2014),   
 
 

Miejsce rezerwuje wpłata pełnej kwoty na konto: 73 1240 1112 1111 0000 0148 6094 (PeKaO SA) – Barbara Baczkura, w 
opisie: Sadhana (wpłata po zgłoszeniu mailowym: basiabaczkura@gmail.com) 
 

Informacje: 608 585 737, 602 777 202, www.adishakti.eu, www.kozyczkowo.pl 
 

Wegańsko-witariańskie obiady bez glutenu i cukru - prosimy o info przy zgłoszeniu mailem – 25 zł/obiad 


