
                              Sat Nam Rasayan Healing Opleiding 2019 in Amsterdam 

Sat Nam Rasayan Level 1: Practitioner 

Sat Nam Rasayan is een energetische manier van genezen en mediteren met een oorsprong uit de Kundalini
Yoga en beschikt over een rijke bron van meditatieoefeningen, die ons bewustzijn verdiepen.
Wij leren ons lichaam waar te nemen, innerlijk stil en leeg te worden. De basis van het werken met Sat Nam
Rasayan is de ervaring van innerlijke stilte-Sunya.
In deze bijzondere meditatieve toestand is het mogelijk, ongemakken en blokkades in clienten en in je zelf 
waar te nemen en in meditatie op te lossen, zodat de kracht van (zelf)genezing weer kan werken.
Met Sat Nam Rasayan is het mogelijk zeer precies te werken. Zo kunnen we bijvoorbeeld de staat van de 
organen, gevoelens en energiecentra waarnemen, onderzoeken en egaliseren.

Sat Nam Rasayan is een uitnodiging tot een groter bewustzijn en meer levensvreugde

Deze opleiding spreekt mensen aan die beroepsmatig of naast hun normale professie met Sat Nam Rasayan
willen werken, hun bekwaamheid in de yoga-en meditatietechnieken willen vergroten of die de voordelen 
van de training voor zich zelf willen gebruiken .

Inhoud van de Level 1 Opleiding
In level 1 van de opleiding worden de volgende onderwerpen onderwezen:

 Het toelaten wat je voelt met je zintuigen, om het waarnemingsvermogen te verdiepen. Het werken 
met de „sensitieve ruimte“.

 Het toelaten van alle waarnemingen. Hierdoor ontstaat een stabiel meditatief bewustzijn.
 Het leren een relatie met iets aan te gaan met een gebeurtenis/persoon (individualiseren)
 Het leren kennen van een neutrale bewustzijnstoestand, die genezing mogelijk maakt. Het werken 

met de ¨Sacred Space¨/ Sunia 
 Het doen van een genezende verandering en deze kunnen completeren.
 Het krijgen van inzicht in de traditie van de Sat Nam Rasayan.
 Kundalini Yoga, meditatie en Yogische geneeswijzen behoren tevens tot het opleidingsaanbod.
 Voor de opleiding zijn geen studiematerialen, zoals boeken, DVD's etc., nodig behalve de informatie 

en ervaringen die je in de lessen krijgt en de informatie over de meditaties die we gedaan hebben.

Data opleiding Level 1 – Amsterdam 

12 opleidingsdagen in 2019* en the Night of the Healing

09 Februari met Sat Atma
16 Maart     met Sat Atma
13 April        met Siri Ram
25 Mei          met Siri Ram
29 Juni          met Sat Atma
07 September        met Siri Ram
28/29 september met Sat Atma
12 Oktober             met  Siri Ram
02/03 november   met Siri Ram - Night of the Healer voor level 1 en 2. 
23/24 november   met Siri Ram

Lokatie Amsterdam 2019

Adres Opleiding  2019:
Golden Link, Kundalini Yogacentrum. Den Texstraat 46, 1017 ZC Amsterdam
02/03 November. Adres: De Ruimte – Centrum voor Bewustzijnsontwikkeling – Weesperzijde 79a - 1091 EJ 
Amsterdam  - Tel. 020 69 34 578.



Bevoegde leraren van de opleiding 

De 13 opleidingsdagen worden door bevoegde leraren onderwezen:  Sat Atma Kaur en Siri Ram Singh. 

Opleidingsvoorwaarden en Studiebelasting

Vooropleiding is niet nodig voor Level 1.
De studiebelasting van de opleiding Level 1 bestaat uit  12 lesdagen in Amsterdam en the Night of the 
Healing. Daarnaast dagelijkse meditaties van minstens 15 minuten (naar eigen inzicht uit te breiden tot een 
half uur of meer) en regelmatig oefenen met een proefpersoon in eigen omgeving, ca. 4 uur per maand. 

De leraren en organisatoren van de opleiding verplichten zich, de beste lessen te geven, de opleiding 
geordend te laten verlopen en wijzigingen in opleidingsplaats of lesdagen op tijd bekend te maken.

Opleidingskosten 

De opleidingskosten voor 12 dagen bedragen bij volledige betaling aan het begin van de opleiding € 1020,-. 
Bij betalen in termijn van 12 termijnen à € 90,- (samen € 1080,- ) op basis van maandelijkse betaling elke 
keer aan de deur of overmaken voor de les. Van 15 januari t/m 15 december2019. (Let wel: Betalingen zijn 
ook verschuldigd als je vanwege enige reden de opleiding onderbreekt.)

Wanneer je je 2 weken van tevoren vooraf afmeldt voor een dag van de opleiding, kun je in de volgende 
opleidingscyclus deze dag kosteloos inhalen, de opleidingskosten reduceren daardoor niet. Wanneer je 
verzuimt je af te melden voor de dag van de opleiding , kun je de lessen tegen betaling inhalen. 

De kosten voor de workshops met Guru Dev Singh zijn niet inbegrepen in de opleidingskosten.

Opbouw van de opleidingsdagen 

09.00-10.00 Kundalini Yoga les

10.00 Sat Nam Rasayan les

13.00 Pauze

14.15 Sat Nam Rasayan les 

17.15 Einde 

Guru Dev Singh Khalsa 
Verantwoordelijk van de opleiding is Guru Dev Singh Khalsa. Sinds 1978 leerde hij op traditionele wijze deze
geneeswijze van Sat Nam Rasayan healing van zijn leraar Yogi Bhajan. Sinds 1988 is hij Meester in de Sat 
Nam Rasayan healing en onderwijst hij leerlingen over de hele wereld. Hij heeft de „Internationale school 
voor Sat Nam Rasayan“ opgericht in Rome als ook de  g Sat Nam Rasayan Foundation“ in Amsterdam. 

De dagen  met Guru Dev Singh Khalsa
De dagen met Guru Dev Singh zijn te volgen in bijv. Moskou, Hamburg, Rome , Parijs , Düsseldorf of Perugia.
Deze dagen en kosten van ongeveer 120 euro per dag (exclusief reis en overnachting kosten) en zijn  niet 
inbegrepen in de opleiding. 

Meer informatie over Guru Dev Singh workshops/ retreat  zie seminar.(www.sat-nam-
rasayan.eu/gurudevsingh).

http://www.sat-nam-rasayan.eu/gurudevsingh
http://www.sat-nam-rasayan.eu/gurudevsingh


Aanmelding voor de Opleiding Sat Nam Rasayan Level 1 in 2019

Naam:

Voornaam: 

Adres:  

Postcode Plaats:

Mobiel telefoonnummer: 

Emailadres:  

Geboorte datum: 

Beroep:  

Reden van deelname aan de opleiding:

Opleidingskosten per jaar voor 2019

 Betaling van het totaalbedrag van € 1020,- in Februari 2019
 Betaling in 12 maandelijkse termijnen van € 90,-   van 15 januari tot en met 15 december 2019 – is 

gezamenlijk € 1080,- per jaar

Bankrekening:   Stichting Sat Nam Rasayan Healing

                             NL98 RABO 0156 1220 22 

Als je na aanmelding en betaling toch besluit niet aan de opleiding mee te doen, heb je 14 dagen de tijd om 
zonder enige verplichting de aanmelding te annuleren en krijg je binnen uiterlijk 4 weken de verschuldigde 
gelden terug minus E 55,- administratiekosten. 

Organisatie & informatie 

Je kunt je inschrijving versturen naar: nlsatnamrasayan@gmail.com

Voor meer informatie: Amrit Sadhana Khalsa  /   0031(0)613573026

www.satnamrasayanhealing.nl

http://www.satnamrasayanhealing.nl/


Disclaimer 

De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun handelingen binnen en 
buiten de opleidingsdagen. Ze zijn zelf aansprakelijk voor de veroorzaakte schade en vrijwaren de 
organisatoren en de seminarleiding van alle aansprakelijkheid. 

Ik heb de informatie van de opleiding en de opleidingsvoorwaarden gelezen en verklaar dat ik hier mee 
instem. (Met mijn handtekening bevestig ik ook, dat ik erop gewezen ben, dat Sat Nam Rasayan healing  
noch de diagnose noch de behandeling van een arts vervangt). 

Instemmingsverklaring 

0 Ik verklaar dat ik akkoord ben, dat mijn adres, email en telefoonnummer in een opleidingslijst aan de
andere deelnemers openbaar gemaakt worden. De gegevens van de overige deelnemers en 
medestudenten behandel ik (ook) vertrouwelijk onder rechterlijke verordeningen (Wet Bescherming
Persoonsgegevens, spambescherming, etc.): 

0    Ik ontvang graag de nieuwsbrief.

0    Ik erken dat alle informatie van persoonlijke aard  is,  en die tijdens de opleiding uitgewisseld wordt  
vertrouwelijk is. Ik respecteer die vertrouwelijkheid en zal geen persoonlijke informatie met derden 
delen.

      0  Ik verklaar dat ik akkoord ga  met de betalingsovereenkomst zoals hierboven beschreven.

Getekend:

_________________________ __________________________ 

Datum,                     Plaats, Naam

Sat Nam Rasayan® is een deponeerd merk van de Sat Nam Rasayan International Foundation Amsterdam 
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