
 
 

TTC Refresher - Odświeżacz wiedzy po kursie nauczycieli jogi 
4 - 7 CZERWCA 2020 

 

Pod kierownictwem Swami Durganandy 

ze Swamim Sivadasanandą i Swami Kailasanandą, 
oraz z wieloma Swamimi i starszymi nauczycielami z Centrów Sivanandy. 

 

 

Pogłębiaj swoją wizję, poszerzaj wiedzę, dopracowuj swoje umiejętności, połącz się ponownie z 
klasycznymi naukami Jogi i Vedanty i ciesz się pozytywnym, dynamicznym i spokojnym 
przesłaniem Jogi. 
 

Od 2012 roku Europejskie Centra Jogi Sivanandy goszczą coroczne TTC Refreshery ( odświeżacze 
wiedzy) jako okazję dla wielu członków rodziny Sivanandy na całym świecie do połączenia się i 
odświeżenia swojej praktyki i umiejętności nauczania. Rok 2020 okazuje się być wyjątkowy, bo w 
tym roku po raz pierwszy będziemy prowadzić TTC Refresher online.  

 

Proszę, dołącz do nas na ten czas pełen inspiracji! 
 

PROGRAM: 
 

DYNAMICZNE LEKCJE ASAN 

- Żółw, rozciąganie pleców, wariacje trójkątów 

- Wariacje skłonu do przodu i głęboki relaks 

- Skręty i inne asymetryczne wariacje 

- Pranayama - Pratyahara - Dharana 

 

ODŚWIEŻAJĄCE WARSZTATY "JAK UCZYĆ" 

- udoskonalanie przywitania słońca 

- Poczucie równowagi, propriocepcja i ułożenie ciała w asanach 

- Fizjologia i przepływ energii: logiczny ciąg 12 głównych asan. 
 

Niektóre z tych zajęć i warsztatów będą prowadzone przez Swamiego Sivadasanandę. 
  



INSPIRUJĄCE WYKŁADY 

- "Umysł, czas i przestrzeń" ze Swami Kailasanandą 

- "Zrozumieć Kundalini" ze Swamim Sivadasananandą 

- "Om i wieczność duszy" ze Swami Ramapriyanandą 

 

PEŁNE MĄDROŚCI SATSANGI: 
- Pratyahara - sztuka bycia w świecie w dystansie i oderwaniu od świata 

- siła mantr dla globalnego dobrostanu  

- spektakl teatru duchowego 

- tworzenie duchowego centrum mocy w domu 

- narzędzia, dzięki którym Twoja codzienna praktyka będzie świeża i inspirująca 

- Poleganie na Wewnętrznej Jaźni - jak być szczęśliwym we własnym towarzystwie 

- współczucie w działaniu - jak służyć w każdych okolicznościach 

 

ŚPIEWANIE MANTR I CEREMONIE ŚWIĄTYNNE  

- Dwie pudże z południowo-indyjskim kapłanem świątynnym 

- Sesja Kirtanu z nauczycielami z różnych europejskich ośrodków jogi Sivanandy 

 

WCZESNOPORANNA PRANAJAMA 

- Kapalabhati: wolno-średnio-szybko 

- Anuloma Viloma: ekspansja oddechu i wizualizacja przepływu prany. 
- Kapalabhati, Anuloma Viloma i Brahmari 
 

Program dzień po dniu: 
 

Czwartek, 4 czerwca: 
16-17.45: Lekcja asan,  "Warianty skłonu w przód i głęboki relaks". 
20 - 21.30: Satsang "Pratyahara - sztuka bycia w świecie, bez uwikłania w świat". 
 

Piątek, 5 czerwca: 
5.10 - 5.45: Pranajama "Kapalabhati: powoli-średnio-szybko" 

6 - 7.30 Satsang: "Jak stworzyć silne centrum duchowe  w domu" 

8- 9.45: Lekcja asan "Żółw, rozciąganie pleców, warianty trójkątów" 

12- 12.45: Pudża z południowo-indyjskim kapłanem świątynnym 

13 - 14:00: Wykład "Umysł, czas i przestrzeń" ze Swamim Kailasanandą 

16 - 17:45: Warsztat "Jak uczyć" "Ulepszenie Przywitania Słońca". 
20 - 21.30 Satsang "Moc mantry dla globalnego dobrostanu". 
 

Sobota, 6 czerwca: 
5.10 - 5.45: Pranajama "Anuloma Viloma: pogłębienie oddechu i wizualizacja przepływu prany". 
6 - 7.30: Satsang "Narzędzia potrzebne do utrzymania świeżości i inspiracji w codziennej praktyce". 
8- 9.45 Lekcja asan: "Skręty i inne asymetryczne warianty". 
12 - 12.45: Sesja Kirtanu z nauczycielami z Europejskich Centrów Sivanandy 



13- 14:00: Wykład "Zrozumieć Kundalini" ze Swamim Sivadasanandą 

16- 17:45: Warsztat "Poczucie równowagi, percepcja i ustawienie ciała w asanach ". 
20 - 21.30: Satsang "Duchowa sztuka teatralna" z zespołem z Domu Jogi Sivanandy w Reith w Austrii 
 

Niedziela, 7 czerwca: 
5.10 - 5.45: Pranajama "Kapalabhati, Anuloma Viloma i Brahmari". 
6 - 7.30: Satsang "Poleganie na wewnętrznym ja - jak być szczęśliwym we własnym towarzystwie". 
8.00 - 9.45 Lekcja asan "Pranayama-Pratyahara-Dharana" 

11.30 - 12.15: Pudża z kapłanem świątyni południowo-indyjskiej 
12.30 - 13.30: Wykład "Om i wieczność duszy" 

14 - 14:30: Medytacja dla pokoju, w intencji zjednoczonej planety 

16-17.45: Warsztat "Fizjologia i przepływ energii: logiczny ciąg 12 głównych asan". 
20 - 21.30pm: Satsang "Współczucie w działaniu - jak służyć w każdych okolicznościach". 
 

Praktyczne informacje i rejestracja 

 

Język: Angielski, symultaniczne tłumacznie na polski na zapytanie (proszę ukazać przy rejestracji) 
 

Certyfikat o uczestnictwie w programie Online-TTC Refresher. 
 

Opłata za uczestnictwo: 95 € 

 

Podobnie jak wszystkie nasze obecne działania, również TTC Refresher online będzie nauczany 
poprzez zoom. 
 

Dzienny program z linkami zoom będzie wysyłany z wyprzedzeniem. 
 

Rejestracja online: https://www.sivananda.at/en/ttc-refresher-online/ 
Informacja: polska@sivananda.net 
Whatsapp: ++4915238459155 
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