
*tt

É\

\a7Y Qf

SI}RI...Í T,ENI t]C ITEL t] Jo G Y
C zech Yoga Teachers Association

Táboritská 26, 130 00 Praha 3, Czech Repub.lic
profesní sdružení a žir.nostenské společenstvo rrčitelri jogy Ceské republiky

ve spolupráci
s komisí j gy Pražského sdružení SPV
a komisí j gy Ceské obce sokolské
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SHROMAZDENI UCITELIJ A CVICITELU JOGY
V sobotu 11. listopadu 2017 od 9.30 hod. do L4.30 hod. v tělocvičně ZS Jeseniova 96o Praha 3

(škola je u malého parčíku na rohu Želivského a Jeseniovy, vstup zadnibrarlkou za parčíkem)

Spojení: - tramvaje: do zastávky Biskupcova č. 9 od Hlavního nádraži (od Masa"r1.kova 5 nebo 26 a p estup na 9),

od stanice metra A Zelivského tramvaje 10, 16. 19, zPa|movky 10 a 19.

- autobusy: do zastávky Basilejské nám. l33 ze Staroměstské a Florence. nebo do zastávky ohrada 207 zFlorence
a |36 zVysočanské, Proseka a Kobylis. nebo od Flory. Slávie a Spo ilova.

Hlavní program shromáždění

,rJ6gao vztahy a komunikace6
Lektor: RNDr. Pavel K ivka' CSc
Yzděirán|. MFF UK, obor matematika (topologie a kombinatorika), 1982-87 vycvik ve skupinové psychoterapii
mládeže, 1988-93 vycvik v psychodynamicky orientované psychoterapli, 7990-92 vycvik v hypnoterapii u

Vlad. Dvo áčka, L99O-I993 psychologie na FF UK. V terapeutické práci se zamě uje na optimální komunikaci.
J ga od r. 1968, od r. I97I prisobil jako tlumočník a asistent MUDr. Bholeho (indick; lékaŤ ajogín) p i jeho

návštěvách v ČR až do devadesátych let. od r. 1981 cvičitel j gy' 198I-92 vedení kurz j gy na Kopné
(později Ludvikov)" na Slovensku i jinde. ZaměÍeni'. Pataridžali' advaita védanta (Drg-DrsyaViveka).
Web : http : //mpror5 . wixsite. coďpsychoterapie-nachod.
Z obsahu: Pata dŽali (ama a nijama), j ga jako cesta k sobě, otázka pravdy (najít či mít). Subjektivita a

objektivita, vnímání a myšlení' skutečnost a1luze' Svoboda a odpovědnost, 3 základní kameny komunikace,
chyby v komunikaci, asertivita a manipulace.

Rozvrh:
9.00 - 9. 30 hod. prezence
9. 30 - l0. 00 hod. zahájeni, organizač,ni záležitosti

10. 00 - 12. 15 hod' Pavel K ivka - teorie, cvičení a ďskuse
12. 15 - 12' 45 hod. polední p estiívka
12. 45 - 15. 00 hod. Pavel K ivka - teorie ,cvičení a diskuse

Vezměte si s sebou p evlečení a obuv do tělocvičnyo podložku na cvičení a sezení, člensk a cvičitelsk prrikaz.
Chcete-li na shromríždění cokoli prodávat, je to možné pouze po domluvě e-mailem nebo tel. zz3 007 666.
Sdělování informací je možné pouze v plakátové formě, s ristním sdělováním nepočítáme. Po ukončení akce je nutno

všechny propagaění a informačni materiály z tělocvičny odstranit. Pokud jste tuto pozvánku dostali poštou a máte
p itom e-mailovou adresu, uveďte svou e-adresu u prezence a zašlete nám ji e-mailem. Prezentace SUJ na
internetu: www.sujcr.cz, e-mail: sujcz@voln\r.cz, telefonz 223 007 666.

V še člensk ch p íspěvkri: l"50,_ Kč \aí'dělečně činní a 90,- Kč nepracující drichodci do 75 let, naď75let se neplatí.

Cástku mrižete uhradit p evodem na ťrčet č. 15553288810300 vedeny u CSOB, nebo složenkou na každé poště.

Jako variabilní symbol uvedle svoje členské číslo nebo rodné číslo. Platit nebo vyžádat si složenku mrižete i u prezence.

Pražsk m cvičitelrlm PS sPv, cvičitelrim Čos a Unie j gy se ričast započítáníjako doškolení.
Na shromáždění jsou zvinitaké cvičitelé j gy Pražského siaro SPV a České obce sokolské.

Cvičitelťrm i ve ejnosti doporučujeme také irčast na akci sokolské komise j gy se stejnym lektorem, která se koná následující

den (nedělě l2.n.2al7.) v T1ršově domě, téma ,,J ga 
' tělo a rrlYslu Z obsahu: cíl j gy (Patadžall), télo v j ze _ 19.

století, Krišnamačarja. ově ené zdravotrtl činky j sy - Gheranda Samhita. J ga jako věda. vědomí x p edmět, zaně eni
pozornosti. Yniméni x mysl, emoce' paměť a její klamy' P ítomnost x minulost, vjemy xobraz světa, realita' touha po jistotě.
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