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ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWY WARSZTAT: 
„Podstawowe koncepcje tradycyjnej jogi w praktyce” 

 
Jogacharya Dr Mukund Vinayak Bhole jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie jogi i jednocześnie inspirującym Nauczycielem. 

Jego studenci zdobywają prawdziwe zrozumienie technik stosowanych w jodze i wynikających z nich stanów świadomości. 
 
 
Praca Dr Bhole oparta jest na 35-letnich badaniach psycho-fizjologicznych  
oraz studiach wielu oryginalnych manuskryptów jogi, zwłaszcza Jogasutr 
Patańdźalego, Hathapradipiki Swatmaramy i Gheranda Samhity. Studen-
tom i pacjentom pomaga zrozumieć sposób jogicznego oddychania i kory-
guje błędy zauważone przed rozpoczęciem pracy z innymi technikami jogi. 
W tym celu wybiera popularne oraz proste asany, śatkrije i pranayamy, do-
kładnie tłumacząc, jak należy je wykonywać w sposób zalecany przez daw-
nych mistrzów.  
 
Jego niepowtarzalne podejście rewolucjonizuje praktykę do tego stopnia, 
że większość osób, które nigdy wcześniej nie doświadczyły prany (mimo 
wieloletniej praktyki), nagle w ciągu dwóch dni mogą ją bezpośrednio po-
znać i wyraźnie poczuć. Pozwala to na odkrycie głębszych poziomów jogi, 
zmienia podejście do praktyki i daje możliwość poznania prawdziwej trady-
cyjnej jogi.  
 
Nawet krótki kontakt z Dr Bhole będzie dla uczestników warsztatu okazją 
do głębokiej refleksji nad swoim sposobem dotychczasowej praktyki. Dla 
tych osób, które są zainteresowane poznaniem tradycyjnej i klasycznej jogi 
będzie to wyjątkowe wydarzenie w Polsce. 
 
 

Dr Bhole jest ostatnim bliskim uczniem nieżyjącego już, wielkiego jogina XX 
wieku, założyciela sławnego Instytutu Kaivalyadhama w Indiach - Swamiego 
Kuvalayanandy. Był z nim aż do śmierci Swamiego w roku 1966. Swami Ku-
valayananda to legenda i wręcz synonim jogi w tamtych czasach w Indiach. 
Jego ośrodek badawczy odwiedzali najważniejsi przywódcy Indii włącznie z 
Mahatmą Gandhim oraz z premierami Indii Punditem J. Nehru i Indirą 
Gandhi.  

Dr Bhole jest również lekarzem, który medyczne wykształcenie zdobył, 
między innymi, w Nagpur University oraz w najbardziej prestiżowym 
ośrodku badań fizjologicznych i medycznych All India Institute of Medical 
Sciences (AIIMS) w New Delhi. Jest pierwszym fizjologiem, który napisał 
specjalny rozdział o fizjologii praktyk jogi w podręczniku o nazwie „Under-
standing Medical Physiology” autorstwa prof. Bijlianiego, znanego profeso-
ra z AIIMS. Wartość naukowej pracy Dr Bhole została potwierdzona liczny-
mi tytułami, w tym doktoratem honoris causa nauk jogi w jednym z najbar-
dziej prestiżowych ośrodków jogi na świecie SVYASA Yoga University oraz 
tytułem jogacharji, nadanym przez Instytut Nature Cure & Yogic Sciences.  

Ze względu na podeszły wiek, Dr Bhole jest już po raz ostatni w Europie, 
jesteśmy mu wdzięczni, że zgodził się na przyjazd do Polski. W czasie poby-
tu w Polsce odwiedzi dwa miasta: Poznań i Warszawę.

Miejsce warsztatu: 
ul. Zakamarek 61 Powsin 
Warszawa 
Możliwość noclegu i posiłku płatne dodatkowo na miejscu. 
Opłata za warsztat: 600 zł 

520 zł przy wpłacie bezzwrotnej zaliczki w kwocie 250 zł  
do 31 maja  

 

Wpłata na rachunek Stowarzyszenia 3HO Polska: 
23 2130 0004 2001 0504 0373 0001 
z dopiskiem „Dr Bhole” 
 
Dla członków Stowarzyszenia 3HO Polska 10% zniżki 
Aby zapisać się na warsztat wypełnij i prześlij Formularz Zgło-
szeniowy 
 

Zapisy i informacje:   3ho@3ho.pl   tel. 509 035 277 
Wszystkie szczegóły na stronie organizatora - Stowarzyszenie 3HO Polska  www.3ho.pl 


