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IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய� 300 ம�ேநர� & 
IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய� 500 ம�ேநர 
இைண�� எ�ப� ஏ�கனேவ உ�ள IYT® ஆ��ய�க�, ��ய 
TTC மாணவ�க� ம��� ��ய �யா�ன ேயாகா ஆ��ய�க� 
இ�வ�� த�க� ேயாக வா��ைகைய ேம�ப���வத�காக.

IYS®International Yogic Science School 

மாணவ�க��� ேயாக அ��ய�� க���த� 
பாட���ட�ைத ெதாட��வத�� பய��ளதாக உ�ள�, இ�த 
ப�� அைன�� IYT®ஆ��ய�க��கான� ம��� ச�வேதச 
ேயாக அ��ய� ப���கான ��ய ப��க�.

ெசய��ைற, பல�க�, ேயாகா க���த� �ைறக�, 
ேயாக� தகவ�, ேயாக அ��ய� இட�, ச�வேதச ேயாகா 
அ��ய� TTC ��ட�க�, வா��-அ�, உ�க� 
மாணவ�� வா��ைக�கான ெவ���கான வ� & 

இ�ேபா� ��க� ஏ� ப�� ெச�ய ேவ��� எ�பைத 
�ேழ உ�ள �ைல�க� உ�க���� ெத�����.
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IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� 
ஆ��ய� 300 ம�ேநர�

IYT®-ச�வேதச ேயாகா அ��ய� ஆ��ய�� ��ய இைண�� 300 ம�ேநர� 

எ�பைத IYO® உ�க���� ெத����� ெகா��ற�. இ�த பாடெந� வழ�கமான 

மாணவ�க��கான 6 மாத ேயாகா சா��த� ப����கான�.

IYO®, IYT®-ச�வேதச ேயாகா அ��ய� ஆ��ய� 300 ம�ேநர மாணவ�க��� 

பாட���ட நகைல�� வழ���.

இ�ேபா� இ�த IYT®-ச�வேதச ேயாகா அ��ய� ஆ��ய� 300 ம�ேநர 

இைண��க� ம��� ேயாக அ��ய� பாட���ட��� நக� மாணவ�க�� 

ந���ைகைய அ�க����.

இ�த� ப��ைப ���த �ற�, மாணவ� இ��ய அர� ம��� ெவ�நா�க�� 

ேவைலகைள� ெப�வத�� IYO® ச�வேதச ேயாகா அைம��� இைண����க 

ேவ���.

IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய� 300 ம�ேநர ப�� இைண��� 

க�டண� 2000/- INR (ஒ� மாணவ���).

உலகளா�ய மாணவ�க��கான ேயாக அ��ய�� இ�த இைண�பாக, உ�க� 

ேயாக வா��ைக�� உ�க��� �ைறைவ வழ�க உய�தர சா��த�கைள 

வழ��ேவா� எ�� ந���ேறா�.
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IYT®-ச�வேதச ேயாகா அ��ய�    
     ஆ��ய� 500 ம�ேநர�

IYT®-ச�வேதச ேயாகா அ��ய� ஆ��ய�� ��ய இைண�� 500 ம�ேநர� 

எ�பைத IYO® உ�க���� ெத����� ெகா��ற�. இ�த பாடெந� வழ�கமான 

மாணவ�க��கான 1 வ�ட ேயாகா சா��த� ப����கான�. இ�த� ப��ைப 

���ப� ேயாக அ��ய�� ��கைல என� ப�ச��க�ப��.

IYO® IYT®-ச�வேதச ேயாகா அ��ய� ஆ��ய� 500 ம�ேநர மாணவ�க��� 

பாட���ட நகைல வழ���.

இ�ேபா� இ�த IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய� 500 ம�ேநர 

இைண��க� & ேயாக அ��ய� பாட���ட��� நக� மாணவ�க�� 

ந���ைகைய அ�க����.

இ�த� ப��ைப ���த �ற�, மாணவ� இ��ய அர� ம��� ெவ�நா�க�� 

ேவைலகைள� ெப�வத�� IYO® ச�வேதச ேயாகா அைம��� இைண����க 

ேவ���.

IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய� 500 ம�ேநர ப�� இைண��� 

க�டண� 2500/- INR (ஒ� மாணவ���).

உலகளா�ய மாணவ�க��கான ேயாக அ��ய�� இ�த இைண�பாக, உ�க� 

ேயாக வா��ைக�� உ�க��� �ைறைவ வழ�க உய�தர சா��த�கைள 

வழ��ேவா� எ�� ந���ேறா�.

4



IYS®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ப��

ச�வேதச ேயாக அ��ய� ப��யாக� ப�� ெச��, உ�க� மாணவ�க��� ேயாக அ��ய�� 

பாட� ��ட�ைத� ெதாட���க�.

ப�� க�டண�: 7500/-INR (வா�நா� ��வ��)

ஆ�ைல� ம��� ஆஃ�ைல� �ைறக�.

அைன�� IYT®ஆ��ய�க���� ச�வேதச ேயாக அ��ய� ப���கான ��ய ப��க���� 

�ைட���.

உ�க�� ச�வேதச ேயாகா அ��ய� ப�� www.iyoworld.com இ� அ�கார���வ ச�வேதச ேயாகா 

அ��ய� ப��யாக �����க�ப��.

IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய� 300 ம�ேநர� & IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய� 

500 ம�ேநர பாட���ட நக� வழ�க�ப��.

IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய� 300 ம�ேநர� & IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய� 

500 ம�ேநர� ஆ�ய ப���கைள அ�கார���வமாக க���க� ெதாட�கலா�.

உ�க� மாணவ�க�� ப���க���� �ற�, IYO® உ�க� மாணவ�க��� 2000/-INR & 2500/-INR 

எ�ற ெபயரள�லான க�டண�கைள 300 ம�ேநர� அ�ல� 500 ம�ேநர ச�வேதச ேயாக 

அ��ய�� வ���பத� �ல� சா��த�ட� இைண���.

மாணவ�க�� ப��� ���த��, IYO® ச�வேதச ேயாகா அைம�பா� இைண�க�ப��. ம��� 

அவ�க�� ப�� க�டாயமான�, IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய�� சா��த�ட�, அர� 

ம��� த�யா� �ைறக�� ேவைலகைள� ெப�வ�� பயன����.

IYO® சா��தைழ வழ��� ம��� IYT®-ச�வேதச ேயாகா அ��ய� ஆ��ய�� �வர�க� 

https://iyoworld.com/iyt-yogic-science-teachers/ இ� ப�ேவ�ற�ப��, IYT®-ச�வேதச 

ேயாகா அ��ய� ஆ��ய�க�� �ற�� அைட�.

IYS®-ச�வேதச ேயாகா அ��ய� ப��யாக� ெதாட�க ����� ��ய ேயாகா ப��க� & IYT®-

ச�வேதச ேயாகா ஆ��ய�க��கான ப�� �ைட��ற�.
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ச�வேதச ேயாக அ��ய� 
             ப��

IYS®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ப��

IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய� & IYS®-ச�வேதச ேயாக     
                       அ��ய� ப��

IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய� 300 ம�ேநர�

IYT®-ச�வேதச ேயாக அ��ய� ஆ��ய� 500 ம�ேநர�
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   இ�ேற ெதாட��!

இ�ேற ப�� 

ெச���க�

• எ�ண�ற ந�ைமகைள�

ெப��க�

• எ�க� ����க�ப�ட ெவ��

இைண��க�

• ேயாக அ��ய� ப����காக

• ஒ� ேயாக அ��ய�

பாட���ட�

• இ�ன�� அ�கமாக!

     கா����க ேவ�டா�.

ெதாட���க�

அ�ல� ெதாட�� ெகா�ள��: yoga@iyoworld.com

இ�ேபா� அைழ�க�� :91 996402933
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