
 

 

 

 

 
Predavatelj poletne šole:   

Bhupendra Vora  
 
Bhupendra Vora je dolgoletni član Teozofskega 

društva in predsednik lože Lotos v Londonu. Je 

nekdanji generalni sekretar Vzhodne in 
Centralne afriške sekcije. 

 

Redno piše članke za revijo »The Theosophist«, 

ki jo izdaja Adyar, in za druge mednarodne 

teozofske revije. Njegovi članki so prevedeni v 
mnogo jezikov, vključno v francoščino, 

holandščino, italijanščino in tudi v slovenščino. 

Veliko je predaval v Vzhodni in Centralni Afriki 

ter Južni Afriki. Avgusta 2011 je imel 'Blavatsky 

predavanje' na angleški poletni šoli. Imel je 

javna predavanja v Bristolu, Leedsu in 
Bradfordu v Veliki Britaniji, leta 2012 in 2013 

je kot gost predaval na irski konvenciji v 

Dublinu, junija 2013 in 2014 pa je vodil  poletno 

šolo v Kranjski Gori. 

 
Udeležil se je mnogih mednarodnih konvencij v 

Adyarju, v Indiji in imel tam več predavanj.  

 

Po rodu je Indijec, trenutno živi v Angliji, v 

Slovenijo prihaja tretjič. 
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Petek, 19. 06. 2015 
 

 

16.00 - 17.45  prihod in prijava 

 

 

18.00 – 18.15 otvoritveni nagovor 

predsednice  Brede Žagar 

    

 

18.15 – 19.15               Bhagavad Gita in    

                               veliki ep Mahabharata                                               

 
19.15 – 20.00  večerja 

 

 

20.00                        Bhagavad Gita -

diapozitivi 

 

 

»Duo pp«  

 
„Duo pp“, (kar lahko preberemo tudi kot: „Duo 
pianissimo“) sestavljata dva vidnejša člana znane 
zasedbe Orkester Mandolina Ljubljana, kjer je Tanja 
Pirc koncertna mojstrica, Dejan Podgorelec pa 
programski vodja. Oba sta klasično izobražena 

glasbenika, ki sta znanje in izkušnje nabirala tudi v 
tujini pri priznanih profesorjih. Aktivno sodelujeta 
tudi v številnih profesionalnih in priznanih zasedbah 
kot so Slovenska filharmonija, SNG Drama in balet 
Ljubljana in Maribor ter drugod. V različnih zasedbah 
sta (skupaj ali posebej) posnela že številne zgoščenke, 

nastopov pa sploh ne štejeta več. Oba sta tudi 
pedagoga na svojih instrumentih. Tanja Pirc ima 
edina v Sloveniji naziv Samostojni kulturni delavec - 
instrumentalist in pedagog na mandolini. 

                                  

 

 

 
 

Sobota, 20.06. 2015 
 

8.30 –  9.00    meditacija 

9.00 –  9.25      zajtrk 

 
9.30 – 10.30      Bhagavad Gita – 

                            nebeška pesem                

                             

10.30 – 10.45         odmor 

 

10.45 – 11.45         Sankhja joga  

                            (joga znanja) - prvi del 

                           

12.00 – 13.00          kosilo 

 

13.00 – 16.30          počitek, izlet v naravo  

 

16.30 – 17.00          kava, čaj… 

 

17.00 – 18.00          vprašanja in odgovori 
 

18.00 – 19.00          večerja 

 

19.00          kulturni program: »Duo pp« 

                              Tanja Pirc – mandolina 

                                Dejan Podgorelec - kitara 

 



 
 

 
Nedelja, 21. 06. 2015 
 

 

8.30 – 9.00  meditacija 

 

9.00 – 9.25  zajtrk 

 

9.30 – 10.30 Sankhja joga  

                               (joga znanja) - drugi del 

                                  

 

10.30 – 10.45  odmor 

 

 

10.45 – 11.45 Joga delovanja  

                               (karma joga) 

                                  

 
11.45 – 12.00  zaključek šole 

 

12.00                        kosilo in odhod    

 

          
 

 
 

 
 

Počitniški dom Vila 

Vršiška cesta 73, KRANJSKA GORA 

 
 

 

 

 

 

 
    

      TEOZOFSKO DRUŠTVO V SLOVENIJI 

Kunaverjeva 1, 1000 

Ljubljana,tel.:01/5187400, GSM:040/463209 

e-mail: zagarbreda@gmail.com, 

www.teozofskodrustvo.si 

 
 

 

 

TEOZOFSKO  DRUŠTVO   

V  SLOVENIJI 
 

POLETNA  ŠOLA  2015 
19. JUNIJ  -  21. JUNIJ 

 

 

BHAGAVAD  GITA 

 

 
 

 

      Predavatelj:   g. BHUPENDRA VORA 

predsednik lože Lotos v Londonu  
in predavatelj mednarodnega  
Teozofskega društva (Adyar) 

 
 
 
 

KRANJSKA   GORA 
Počitniški dom Vila , Vršiška 73 
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