Oglejte si spletno verzijo, če se vam vsebina ne prikazuje pravilno
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VABILO NA LETNO SREČANJE
UČITELJEV KUNDALINI JOGE IN SKUPŠČINO
Sat Nam, drage učiteljice in učitelji Kundalini joge in Shakti Dance – joge plesa!

Naše letošnje srečanje bo še posebej dobrodošlo, da podelimo svoje refleksije na
spremembe, skozi katere gremo kot posamezniki, družba in planet.

Srečanje bo tokrat v Velenju, pri Branki, v soboto, 4. junija 2022.
Kot del srečanja bomo imeli skupščino društva.
Začnemo ob 5. uri z jutranjo sadhano, ob 8. uri bo zajtrk, sledi sprehod, vadba,
skupščina, pogovor ... Zaključimo okrog 17. ure.
Če kdo želi, je možen prihod v petek popoldan, prenočevanje s petka na soboto je
15 €. Potrebna je predhodna prijava do 25. maja 2022!

Prispevek udeležbe srečanja za člane društva 10 €, za nečlane društva 15 €, otroci
do 12 let brezplačno. Stroške udeležbe na srečanju in morebitne nočitve 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 in joge plesa, 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 hrane in morebitne nočitve.

Veselimo se druženja!
Dunia & Tomaž
Lokacija: Center Zana, Ljubljanska cesta 25C, Velenje, T 031 728 332
www.center-zana.si

Naj vas spomnimo na plačilo članarine za leto 2022.
Znesek: 25 €, Namen: Članarina 2022
Podatki za plačilo:
TRR: SI56 0400 1004 8617 844, Združenje učiteljev kundalini joge
Ellerjeva ulica 55, 1000 Ljubljana
Hvala!

Učitelji Kundalini joge, vabimo vas,
da pošiljate svoje prispevke za glasilo.
Hvala!

PRIHAJAJOČI DOGODKI

KUNDALINI JOGA COACHING V AVSTRIJI
Če bi želeli osvežiti in razširiti svoje znanje o kundalini jogi, pa tudi spoznati nove
možnosti njene koriti in uporabe, vam priporočam udeležbo treninga iz Kundalini joga
coachinga, ki ga v naši bližini - v Avstriji - organizira odlični učitelj z Nizozemske,
Guru Gian.
Za koga je primerno to usposabljanje?
Za vse, ki želite poglobiti svoje izkušnje s kundalini jogo;
za učitelje joge, ki bi radi delali ena na ena z ljudmi;
za učitelje joge, ki že delajo ena na ena, vendar želijo pri tem postati
uspešnejši;
za osebe, ki želijo postati duhovni trenerji/coachi;
za vsakogar, ki želi ravnati z duhovnostjo na praktičen način;
za učitelje in trenerji joge, ki želijo povečati možnosti za dodaten dohodek.
Več na: https://gurugian.nl/level1-austria/

Vabljeni, da se nam 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

ČETRTEK 5:00–7:30
studio EkOngKar, Ljubljana, 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, Ljubljana
naslednja Sadhana: junij 2022
(navodila po mailu)

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 glasila: Alenka Planinc Kuhar
Če bi želeli objaviti še kak dogodek ali obvestilo,
sporočite na mail alenka.planinc.kuhar@t-2.net in vključili ga bomo v glasilo.
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