
Fundacja aRT OF LIVInG

Jest jedną z największych międzynarodowych, charytaty-
wnych organizacji pozarządowych na świecie, opartą na 
pracy wolontariuszy. Założona została w 1981 roku w Stan-
ach Zjedno-czonych. Dziś zrzesza ponad trzydzieści milionów 
ludzi w 151 krajach.

Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, organizując kur- 
sy doskonalenia osobistego oraz programy terapeutyczne. 
Pozyskane środki finansowe przeznaczane są na działalność 
charytatywną.

Założyciel

Sri Sri Ravi Shankar (ur. 1956 r.) Propagator idei humanita-
ryzmu, od lat w nieustającej podróży. Zaprasza do dialogu 
przywódców politycznych, społecznych, religijnych i liderów 
biznesu, aby przypomnieć o konieczności współpracy na 
rzecz kreowania pokoju i dobrobytu na świecie. Jego misja 
zjednoczenia świata w globalną rodzinę, wolną od stresu  
i przemocy zainspirowała wielu ludzi.

W 1982 roku rozpoczął nauczanie Sudarshan Kriyi, autorskiej 
techniki oddechowej.
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king Life a ceLebration!

Kurs Sztuki 
oddechu

Rozstań się ze stresem. 
Warsztaty podnoszące jakość życia.

WiĘceJ Niż JoGa

Centrum Promocji Zdrowia Taraska, Taraska 19 a,  
26-337 aleksandrów k/opoczna; Tel. + 48 44 756 90 18, 509 861 666;  

Fax: 48 44 756 90 29; e-mail: center.poland@artofliving.pl

Centrum w Warszawie, Biuro: ul. oleandrów 4 m 3,  
00-629 Warszawa; Tel. +48 22 812 06 56, 509 861 485; 

e-mail: office@artofliving.pl

„Każdy człowiek ma przyrodzone prawo do życia w zdrowiu,  
z umysłem wolnym od stresu. Jednak ani w domu, ani w szkole nie 

nauczono nas jak radzić sobie z negatywnymi emocjami.“

www.artofliving.pl

Sri Sri Ravi Shankar

NAJBLIŻSZY KURS SZTUKI ODDECHU  
W TWOIM MIEŚCIE

SPRAWDŹ NA:
www.artofliving.pl



życie JeST SZTUKĄ

XXi wiek stawia przed współczesnym człowiekiem wiele wyzwań. 
chcąc im sprostać tracimy wewnętrzną równowagę, podda-
jemy się działaniu stresu, lęku, stajemy się rozgorączkowani. 
Jesteśmy tak przyzwyczajeni do wysokiego poziomu stresu  
w życiu codziennym, że skutki jego działania, rozpoznajemy 
dopiero, gdy powstają poważne dysfunkcje w ciele i psychice.

Najprostszym sposobem powrotu do zdrowia, równowagi  
i harmonii jest umiejętne zastosowanie oddechu.

Jedną z podstawowych właściwości oddechu jest zdolność  
uspokajania umysłu.

Naucz się odpowiednio oddychać, aby odzyskać kontrolę 
nad własnym życiem.

Panowanie nad umysłem i negatywnymi emocjami to SZTUKa -  
SZTUKa życia.

WaRSZTaTy SZTUKi oDDecHU

Ten program to drogowskaz do pełnego wykorzystania 
potencjału, który tkwi w każdym z nas. To droga do pełnego  
rozkwitu wartości ludzkich w życiu każdego człowieka. Najła-
twiej to osiągnąć, kiedy umysł jest jasny i spokojny, ciało pełne  
energii, kiedy jesteśmy dynamiczni i odprężeni jednocześnie.

W ciągu kilku sesji pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczy-
cieli nauczysz się jak:

podnieść poziom energii, dynamizmu i entuzjazmu• 
poprawić pamięć i koncentrację• 
radzić sobie z emocjami• 
poprawić komunikację w relacjach osobistych i zawo-• 
dowych
oczyścić organizm z toksyn i efektów stresu• 

Badania naukowe, prowadzone w wielu niezależnych ośrod-
kach na świecie, publikowane w międzynarodowych spec-
jalistycznych czasopismach medycznych, dokumentują zna-
czne korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego, jakie 
przynosi praktykowanie tej techniki.

Wyniki badań eeG pokazują, że Sudarshan Kriya działa  -
odprężająco, przy jednoczesnym utrzymaniu stanu uwa- 
żności i koncentracji.
Zaobserwowano znaczne obniżenie poziomu kortyzolu  -
(hormon stresu) i mleczanów (wskaźniki poziomu stresu)  
we krwi.
Stwierdzono ustępowanie depresji, szczególnie w począ-  -
tkowym stadium i obniżenie poziomu lęku. We Włoszech 
we współpracy z Ministerstwem Zdrowia działa pro-
gram wychodzenia z depresji, wykorzystujący lecznicze 
działanie SUDaRSHaN KRiyi.

polepszenie stanu zdrowia• 
więcej radości i entuzjazmu• 
poprawa relacji z innymi ludźmi• 
uwolnienie stresów i napięć• 

 

Wykorzystuje wiedzę i techniki wywodzące się ze starożytnej  tra- 
dycji jogi, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego 
człowieka.

opiera się na czterech filarach:

Prosta i praktyczna WIEDZA o zasadach skutecznego dzia- 
łania, o naturze umysłu, stereotypach, w jakich funkcjonu-
jemy i o tym jak porzucić niekorzystne wzorce myślowe.

JOGA - specjalny zestaw łagodnych pozycji jogi (asan), 
rozciągających i odmładzających ciało. Nazywamy to 
JoGa Dla KażDeGo

MEDYTACJE - i relaksacje, dają głębokie wytchnienie 
umysłowi, osadzają go w chwili teraźniejszej. ciału 
przyniosą głęboki relaks i wypoczynek.

PRANAJAMY - techniki oddechowe regenerujące ciało  
i umysł. oddech jest jednym z najważniejszych źródeł  
energii, ale, na co dzień wykorzystujemy tylko ok. 35% 
pojemności płuc, ograniczając korzyści płynące z oczysz-- 
czających i wzmacniających właściwości oddechu.

Najważniejszą techniką oddechową, wywodzącą się z nauk jogi- 
nów nauczaną przez Fundację aRT oF liViNG jest SUDAR-
SHAN KRIYA.

 „Oddech i umysł są ze sobą połączone tak jak ciało i umysł.
Oddech wprowadza równowagę między ciałem i umysłem.

 To sekret życia, o którym zapomnieliśmy“

                                                          Sri Sri Ravi Shankar

Po zakończeniu programu uczestnicy otrzymują pakiet tech-
nik, ćwiczeń i praktycznych umiejętności, które pomogą 
podtrzymać i pogłębić efekty działania kursu, i zachować 
świetną formę fizyczną i psychiczną.

Każdy z absolwentów ma także możliwość uczestniczenia  
w szerokiej gamie programów zaawansowanych. Szczegóły 
na stronach:

www.artofliving.pl

www.artofliving.org

- wskazane przez uczestników programu to między innymi:


