Oglejte si spletno verzijo, če se vam vsebina ne prikazuje pravilno
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VABILO NA LETNO SREČANJE
Živimo v izjemnih in zahtevnih časi in si vsak po svojih možnostih prizadevamo za
povezovanje naše jogijske skupnosti. Letošnje srečanje bo še posebej dobrodošlo,
da podelimo svoje izkušnje z uporabo jogijskih znanj pri soočanju z vsakdanjimi
izzivi in se podpremo.
Srečanje planiramo v Truškah, pri Tomažu in Denis,
v soboto, 22. maja 2021.
V popoldanskem delu srečanja, predvidoma ob 15.00, bomo imeli
redno skupščino društva, z možnostjo udeležbe tudi online.
Začnemo ob 5.30 z jutranjo sadhano, 8.30 zajtrk, sledi sprehod,
vadba, skupščina, pogovor ... zaključimo okrog 17.00.
Prispevek udeležbe srečanja za člane društva 10 €, za nečlane društva 15 €,
otroci do 15 let brezplačno. Stroške udeležbe na srečanju za člane društva s
poravnano članarino za tekoče leto krije Društvo!
Na voljo bodo zajtrk, kosilo in sadje.
Za sladice pa predlagamo, da jih prinesemo, kdor lahko.
Druženje je namenjeno izmenjavi izkušenj osebne prakse in podajanja Kundalini
joge, medsebojni podpori in negovanju naše jogijske skupnosti in zavedanja, da smo
vsi del iste celote.
Prosimo, če se predhodno prijavite na
dunja.mladenic@gmail.com zaradi organizacije prostora in hrane.
Veselimo se druženja!
Dunia & Tomaž

JOGIJSKI ŽIVLJENJSKI STIL
zapisal Tomaž Žerovnik
Po desetih letih prakticiranja Kundalini Joge sem se odločil, da za tokratno številko
glasila opišem tehnike, ki so mi pomagale ohraniti fizično telo na ravni, kjer se lahko
brez večjih telesnih problemov (bolezni), uspešno kosam z izzivi, ki nam jih prinaša
življenje.

ISHNAN
Jutranji tuš ali kopanje v mrzli vodi, ki spodbudi transport revne krvi iz periferije proti
notranjim organom, ki kri prečistijo in energetizirajo. Tako se takoj zjutraj počutimo
budni, polni energije in pripravljeni na izzive, ki nas čakajo že med Sadhano in
kasneje tekom dneva. Pred kopanjem ali tušem je telo dobro zmasirati z oljem.
SADHANA
Čas, ki ga namenim za jutranje raztezanje, krije, meditacije, z namenom krepitve
živčnega sistema. Vedno naredim vsaj eno vajo, ki vsebuje dihanje ognja. Vsako jutro
med Sadhano popijem najmanj tri dcl mlačne bazične tekočine (voda z limono,
grenivko). Časovno prakso omejim na približno eno uro.

HRANA
Imam to srečo, da živim na podeželju in imam možnost obdelovati vrt in sadno
drevje. Vsak dan poizkušam pojesti vsaj grižljaj sveže nabrane zelenjave ali sadja.
Tudi če pozimi ni sveže zelenjave, ko sem na snegu v tujini, pridelujem kalčke. Sadje,
ki smo ga pridelali in nabrali sami, lahko tudi posušimo in bo še vedno vsebovalo
veliko več energije kot sadje in zelenjava, ki jo kupimo v trgovini. Vsa leta, ko
spremljam počutje – energijo po hrani, sem prišel do spoznanja, da je prana, ki jo
dobimo s sveže odtrganim sadjem ali zelenjavo, velikega pomena za naše zdravje,
seveda blagodejno vpliva tudi na našo prebavo, kar pa je temelj za močan imunski
sistem.
FIZIČNA AKTIVNOST
Hiter sprehod, tek, kolesarjenje, smučanje in vsi drugi športi nas prisilijo v
pospešeno dihanje, kar največkrat pripelje do zvišanja ravni kisika v krvi, ki
pripomore pri krepitvi imunskega sistema. To se ne zgodi, kadar iz telesa (pljuč) ne
odvajamo zadosti ogljikovega dioksida, zato bodimo vedno pozorni na naš izdih.
Sam se že 37 let ukvarjam s plezanjem, aktivnostjo, ki ti omogoči biti v danem
trenutku. Namerno ne pišem o krijah, meditacijah, ki so tako ali tako dnevna praksa
vseh nas, ki prakticiramo – živimo Jogo.
HIDRACIJA
Zadostna količina tekočine, ki jo vnesemo v telo, pripomore k temu, da naše telo
odplakne toksine, ki se v telesu nabirajo in tako pripomore k boljšemu delovanju
notranjih organov. Slovenci smo srečni, da lahko skoraj povsod pijemo vodo iz pip,
če pa se malo potrudimo, imamo tudi vsi v naši bližini dostop do vode brez dodanih
kemikalij.
STRES
Živeti brez stresa v času, ki ga živimo, je seveda utopija. Joga, ki jo živimo, pa je
odlično orodje za krepitev živčnega sistema. Močan živčni sistem nam omogoča
enostavnejše soočanje s problemi, ki nas oddaljujejo od našega bistva in naše poti,
ki smo jo izbrali za to življenje.

Upam, da bodo moje izkušnje, ki so mi bile v veliko pomoč pri odkrivanju
»nekoristnega sveta« in osvajanju še nepreplezanih sten in vrhov, v pomoč še komu
iz naše druščine iskalcev.

PRIHAJAJOČI DOGODKI

Pozdravljeni,
če koga zanima udeležba na online level 2 modulu

Life Cycles & Life Styles
z Nirmalom Singhom in Bibi Nanaki Kaur,
najdete informacije v priponki.
Za prijave in dodatne informacije se lahko obrnete name.
Sat Nam,
Akal Puran Kaur

Vabljeni vsi, ki imate radi jogo, naravo in družbo srčnih ljudi.
Monika Valetič Samsa
Učiteljica kundalini joge in mentorica za osebni in duhovni razvoj
prenesi letak | kontakt

OBVESTILA O RAZLIČNIH DOGODKIH
Sat Nam, drage učiteljice in učitelji Kundalini joge,
obveščam o različnih dogodkih:
40-dnevna praksa s Sadhana Singhom:
Subtle Course to Deliver the Experience of the Teachings
Flow into consciousness of the Teachings by the subtle presence and silent
communication of the psycho-electromagnetic field.
https://www.youtube.com/watch?v=fjFhZZzev8I
https://www.sadhanasingh.org/event-details/subtle-course-to-deliver-theexperience-of-the-teachings
https://www.sadhanasingh.org/sadhana-about-piqa
July 2021-April 2022 Counseling Training (...več)

Vabljeni!
Sat Nam,
Dunia

OBVEŠČAMO

OBVEŠČAMO
Združenje ima novi Facebook in Instagram strani in
prenovljeno spletno stran. Vabljeni, da se pridružite!
Povezava do FB strani: https://www.facebook.com/KUNDALINIsLOVEnia
Povezava do Instagrama: https://www.instagram.com/kundalinislovenia/
Spletna stran: www.drustvo-kundalini.si

Facebook Instagram Spletna stran

JUTRANJA SADHANA PO SLOVENIJI
Vabljeni na jutranjo Sadhano

LJUBLJANA
ČETRTEK 5:00–7:30
studio EkOngKar, JAPA SADHANA z Anastasio.
Dobimo se ob 4:45 in 2 uri in pol pojemo mantro
ali recitiramo šabad ali puri iz Japji-ja.
Prijave in informacije o temi mantranja dobite
do srede zvečer na 041 822 616.
VSAKA PRVA SOBOTA V MESECU 5:00–7:30
Plesni studio Intakt
naslednja Sadhana: maj 2021
(navodila po mailu)

RADOVLJICA
VSAKA DRUGA SOBOTA V MESECU 5:00–7:30
Kranjska cesta 4, sadhana v studiu Prina
Prijave do petka na info@prina.si.

Za aktualne podatke o dogodkih sledite objavam preko
elektronske pošte Google skupine "Kundalini Yoga Učitelji_ce"
in obvestilom na družabnih omrežjih.
Če obvestil skupine ne prejemate, kontaktirajte Dunio.

Priprava prispevka: Tomaž Žerovnik
Priprava glasila: Alenka Planinc Kuhar
Če bi želeli objaviti še kak dogodek ali obvestilo,
sporočite na mail alenka@jadesign.si in vključili ga bomo v glasilo.
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