
Certificering level 1 Sat Nam Rasayan Practitioner  

Het studieplan vereist dat de student de volgende kennis en ervaring heeft opgedaan 

 

1. Het herkennen en openen van de gevoelige ruimte: de ruimte waarin je de  gewaarwordingen 

voelt. 

2. Het herkennen en openen van de  staat van Sat Nam Rasayan, het transcendente bewustzijn. 

3. Het herkennen en het oplossen van weerstanden. 

4. Het individualiseren van een gebeurtenis .Individualiseer de gebeurtenis waarmee u een relatie 

hebt 

5. Contempleren.  Leer contemplatie 

6.  Het ervaren van de Shunya-staat of de toestand van innerlijke stilte. 

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor de Certificering Level 1. 

1. De kandidaat dient ten minste aan 12 lessen/workshops (1 workshop = 1 dag vijf uur) met een 

gediplomeerde leraar mee gedaan te hebben. Een Perugia Retreat telt als maximaal 4 dagen). 

2. Voor het schriftelijke gedeelte  schrijft de kandidaat een kort essay  over "wat is Sat Nam Rasayan " 

3. De kandidaat van niveau I moet de volgende SNR-concepten begrijpen en kunnen toepassen: de 

ruimte openen, de ruimte egaliseren, weerstand herkennen, loslaten, individualiseren, contemplatie,  

gevoelige ruimte, staat van Sat Nam Rasayan (sacred space). 

4. De kandidaat heeft zich aangemeld op onderstaand e-mail adres en het toegestuurde SNR 

examenformulier  ingevuld 

5) De kandidaat heeft €50,- overgemaakt op bankrekening van Stichting Sat Nam Rasayan Healing, 

rekeningnummer  NL98RABO0156122022 onder vermelding van level 1 Certificering . De aanmelding, 

het essay en ingevulde examenformulier aan Amrit Sadhana via de mail  gestuurd naar 

nlsatnamrasayan@gmail.com  

Nadat je aan deze voorwaarden hebt voldaan, vragen wij  het certificaat voor level 1: “Sat Nam 

Rasayan Practitioner”  bij de “Sat Nam Rasayan International School ” in Rome voor je aan. 
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Certification level 1 Sat Nam Rasayan Practitioner 

The study plan requires that the student has acquired the following knowledge and experience 

 

1. Recognizing and opening the sensitive space: the space in which you feel the sensations. 

2. Recognizing and opening the state of Sat Nam Rasayan, the transcendent consciousness. 

3. Recognizing and solving resistances. 

4. Individualizing an event. Individualize the event with which you have a relationship 

5. Contemplate. Learn contemplation 

6. Experiencing the Shunya state or the state of inner stillness. 

 

The following conditions apply for the Level 1 Certification. 

1. The candidate must have participated in at least 12 lessons / workshops (1 workshop = 1 day five 

hours) with a certified teacher. A Perugia Retreat counts as a maximum of 4 days). 

2. For the written part, the candidate writes a short essay on "what is Sat Nam Rasayan" 

3. The level I candidate must understand and be able to apply the following SNR concepts: opening 

space, equalizing space, recognizing resistance, letting go, individualizing, contemplation, sensitive 

space, state of Sat Nam Rasayan (sacred space). 

4. The candidate has registered at the e-mail address below and completed the sent SNR exam form  

5)  The candidate has transferred € 50 to the bank account of the Sat Nam Rasayan Healing 

Foundation, account number NL98RABO0156122022, stating level 1 Certification. The application, 

essay and completed exam form sent to Amrit Sadhana by email to nlsatnamrasayan@gmail.com   

After you have fulfilled these conditions, we will apply for the level 1 certificate: “Sat Nam Rasayan 

Practitioner” at the “Sat Nam Rasayan International School” in Rome. 
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