Sat Nam Rasayan Healing Opleiding 2019 in Amsterdam
Sat Nam Rasayan Level 2: Healer
Een Sat Nam Rasayan healer healt in een meditatieve staat. Healt, aan de organen, meridianen,
chakra's, spieren, gewrichten . Een healer is zich bewust van de complexiteit van het geheel en de
gezondheidstoestand van een persoon. Door het voelen en de directe ervaring weet de healer waar het
zwaartepunt voor een succesvolle behandeling ligt en wat als eerste behandeld dient te worden. Hij is in
staat, een behandelplan op te stellen, dat de persoon in zijn genezings- en ontwikkelingsproces zo goed
mogelijk ondersteunt.
Twee jarige Opleiding
Biedt de deelnemers veel mogelijkheden voor de persoonlijke, beroepsmatige en spirituele ontwikkeling.
Wij leren 5 behandelmethodes kennen voor krachtige healingen:


Kunst van het weten



Droomtoestand



Resonantie



Healen met de 5 elementen



Vormen en symbolen

In de twee jaar van de opleiding worden 18 opleidingsdagen onderwezen door verschillende bevoegde
leraren en 8 opleidingsdagen door Guru Dev Singh.
De dagen met Guru Dev Singh worden in 2019 in andere steden (zoals Moskou, Hamburg ,Rome, Parijs,
Dusseldorf Perugia, gevolgd. Voor kalender Guru Dev Singh zie www.satnamrasayan.it
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.
Daarna volgt een vrije studieopdracht van 6 maanden, met als doel, orientatie, verdieping en
specialisatie. Het zal ruimte bieden om de samenwerking met artsen, genezers, yogaleraren, scholen en
sociale instellingen aan te gaan. In deze tijd behandel je een client voor een periode van 3 maanden. Het
beste is om de client wekelijks te behandelen en een logboek bij te houden voor je examen verslag
Data Opleiding Level 2 - Amsterdam Opleidingsdagen in 2019


09 Februari

/ Sat Atma



17 Maart

/Sat Atma



14 April

/ Siri Ram



26 Mei

/ Siri Ram



30 Juni

/ Sat Atma



08 september

/Siri Ram



13 Oktober

/Siri Ram

02/03 November

/Siri ram

Dit is het laatste weekend waar de groepen van Level 1 en 2 samen werken. Op zaterdagavond
hebben we de Night of the Healing

Locatie Amsterdam 2019
Februari tot en met oktober.
Adres: Golden Link. Kundalini Yogacentrum. Den Texstraat 46, 1017 ZC in Amsterdam.
02/03 November. Adres:De Ruimte – Centrum voor Bewustzijnsontwikkeling – Weesperzijde 79a - 1091
EJ Amsterdam - Tel. 020 69 34 578.
Opleidingsdagen met Guru Dev Singh in 2019
De opleidingsdagen met Guru Dev Singh zijn niet inbegrepen in de opleidingskosten.
Voor het vrijwillige examen van level 2 is het nodig dat je 8 dagen met Guru Dev Singh volgt.
De kosten voor de dagen met Guru Dev Singh zijn niet inbegrepen in de opleiding zijn: 120,00 euro/dag.
Meer informatie kun je daarover krijgen bij de organisatoren van het betreffende seminar.
(www.sat-nam-rasayan.eu/gurudevsingh).
Bevoegde leraren van de opleiding
18 opleidingsdagen worden door bevoegde leraren onderwezen: Sat Atma Kau en Siri Ram Singh.
Examen voor Level 2
De regelmatige deelname aan de opleidingsdagen en 8 opleidingsdagen van Guru Dev Singh, Meester in
de Sat Nam Rasayan.
Het schrijven van een behandelverslag van de behandeling van een client, die je tenminste voor 3
maanden volgt. (Behandelplan, behandelmethode, voortgang, symptomen en feedback). Dit verslag is
meteen het afstudeerwerk van level 2.
Nadat je voor je examen geslaagd bent, krijg je een certificaat van level 2: "Sat Nam Rasayan healer" van
de "Sat Nam Rasayan International Foundation" in Amsterdam. De opleiding kan met de level 3 "Leraar"
voortgezet worden.
Opleidingsvoorwaarden en Studiebelasting.
Voor deelname aan Level 2 van de opleiding is net als in level 1deelname aan alle opleidingdagen vereist
. Daarnaast is het heel belangrijk om dagelijks te mediteren en regelmatig te oefenen! De studiebelasting
van de opleiding Level 2 bestaat per jaar uit de 8-9 lesdagen Voor deelname aan Level 2 van de opleiding
is net als in level 1deelname aan opleidingin Amsterdam, 4 lesdagen met Guru Dev elders, dagelijkse
meditatie van minstens 31 minuten (naar eigen inzicht uit te breiden) en regelmatig oefenen met een
proefpersoon in eigen omgeving, ca. 6 uur per maand. Bovendien is er aan het eind van Level 2 een studieproject waarin je gedurende 3 maanden een patiënt regelmatig behandelt en hier een verslag over
schrijft. Studiebelasting: 15-20 uur minstens.
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 Level 2
De opleidingskosten per jaar bedragen bij volledige betaling aan het begin van de opleiding € 680,- . Bij
betaling in termijn wordt het € 720,-, 8 termijnen van € 90,- op basis van maandelijkse betaling elke keer
op de 15e van de maand beginnend op 15 Februari 2019 tot en met 15 September 2019. Wanneer je je
vroegtijdig vooraf afmeldt voor opleiding les dagen, kun je in de volgende opleidingscyclus deze dagen

kosteloos inhalen, de opleidingskosten reduceren daardoor niet. Wanneer je verzuimt je af te melden
voor de opleidingsdagen, kun je de lessen tegen betaling inhalen.
Betalingen zijn ook verschuldigd als je vanwege enige reden de opleiding onderbreekt.
Level 2 van de Sat Nam Rasayan opleiding duurt 2 jaar.
De kosten voor de opleidingsdagen met Guru Dev Singh (€ 120,- per dag) en het examengeld van Level 2
(€ 108,-) komen bovenop het hier genoemde bedrag voor de opleiding. Bovendien moet je denken aan
reiskosten om naar Guru Dev Singh te gaan.
RaboBank Rekeningnummer: 0156122022 t.n.v. Stichting Sat Nam Rasayan Healing
IBAN/SEPA nummer: NL98RABO0156122022
BIC Nummer: RABONL2U
Als je na aanmelding en betaling toch besluit niet aan de opleiding mee te doen, heb je 14 dagen de tijd
om de organisatie hiervan op de hoogte te stellen en krijg je binnen uiterlijk 4 weken de jou
verschuldigde gelden terug minus E 55,- administratiekosten.
Opbouw van de opleidingsdagen
10.00 Sat Nam Rasayan 13.00 Middageten, pauze ca.14.15 Sat Nam Rasayan
ca.17.15 Einde
Organisatie & informatie
Amrit Sadhana Khalsa/ nlsatnamrasayan.nl@gmail.com +31(0)613573026
www.satnamrasayanhealing.nl/
Facebook sat nam rasayan netherlands
Aanmelding voor de Opleiding Sat Nam Rasayan Level 2 in 2019
Naam, voornaam

_______________________

Spirituele naam

______________________________________

Geb. Datum
Straat

__________________________________________
_________________________

Postcode, plaats

____________________________

Telefoon

__________________________________

E-mail

____________________________________

Mobiel
Beroep

_____________________________________
_______________________________________

Eventuele Gezondheidsproblemen______ ___________________________
_______________________________________________________________
Reden van deelname aan de opleiding__ _____________________________

Opleidingskosten per jaar voor 2019


Betaling van het totaalbedrag van € 680,- in Januari 2019



Betaling in 8 maandelijkse termijnen van € 90,- van 15 Februari tot en met 15 September 2019 –
gezamenlijk € 720,- per jaar

Disclaimer
De deelnemers dragen de volledige verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun handelingen binnen en
buiten de opleidingsdagen, en 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® noch de
diagnose noch de behandeling van een arts of genezer vervangt.
Instemmingsverklaring
0 Ik verklaar dat ik de op de hoogte ben van de Algemene Voorwaarden en dat ik er mee in stem.
0 Ik ontvang graag de nieuwsbrief.
0 Ik verklaar dat ik akkoord ben, dat mijn adres, email en telefoonnummer in een deelnemerslijst 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 erken dat alle informatie van persoonlijke aard die tijdens de opleiding uitgewisseld, vertrouwelijk is.
Ik respecteer die vertrouwelijkheid en zal geen persoonlijke informatie met derden delen.
0 Ik verklaard dat ik akkoord ga met bovenvermelde betalingsregeling.
_________________________ __________________________
Plaats, Datum Handtekening
Na je inschrijving heb je 14 dagen de tijd om je kosteloos te bedenken. Dus binnen 14 dagen kun je van
gedachten veranderen en zit je aan geen enkele verplichting vast. Na die 2 weken is je opgave
verbindend. Wahé Guru!
Als je na deze 2 weken besluit om toch niet mee te doen en je stelt de organisatie van de opleiding (Amrit Sadhana voordat de opleiding begint hiervan op de hoogte, krijg je binnen uiterlijk 4 weken de jou
verschuldigde gelden terug minus E 55,- administratiekosten.

Sat Nam Rasayan® is een gedeponeerd merk van de Sat Nam Rasayan International Foundation
Amsterdam
www.satnamrasayanhealing.nl Level 2 2014 Amsterdam Per: 30.11.13 Pagina 6/6

