
  
‘All yoga teachers are potentially  
spiritual teachers’

vr 27 febr. - zo 1 mrt. 2015

Spiritual teacher training
met Sri Shyamji Bhatnagar
bij de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte

Naada Yoga, koshas and chakras (1) 
zondag 28 februari – vrijdag 4 maart 2016           
                 
Naada Yoga, koshas and chakras (2) 
zondag 29 januari – vrijdag 3 februari 2017

Tuning in to the five koshas for individual growth
Participants of this course…
…will learn to see the light within and increase it by the use of chanting mantras 
according to Naada Yoga
…will learn the theory and practical techniques to understand and maybe 
experience their own Naada
…will tune in to their five koshas (treasures of human existence). 

As the Annamaya kosha reveals itself to the participant the feeling will be of 
abundance of matter leading to contentment. Pranamaya kosha will reveal its 
abundance of energy in blocked microchakras. Upon Manomayee kosha will enrich 
the participant with Bhakti (devotion and unconditional love) as the heart chakra 
related microchakras open. Vigyanamayee kosha will bestow upon the participant 
wisdom and intuïtion as the 5th chakra relatedmicorchakras open, especially  
the 6th microchak-ra in the 5th chakra. This is the seat of Innerguide (Guru). Finally 
the gracious Anandmayee kosha will enrich the participant with joy of life as the 
7th microchakras open and contentment registers deep within. 

~Sri Shyamji Bhatnagar 

Meer informatie en aanmelden: 
www.yoga-saswitha.nl, 030 229 27 44 of secretariaat@yoga-saswitha.nl



Praktische informatie over de cursus

Toegankelijk voor cursisten van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte, voor 
yogadocenten met kennis van de chakra’s en voor studenten van Sri Shyamji Bhatnagar.

Beide cursussen Naada Yoga, koshas and chakras bestaan elk uit 6 lesdagen. Zondagmiddag is 
de eerste bijeenkomst van 17.00–20.00 u. Maandag t/m donderdag 10.00–17.00 u (incl. lunch en 
pauze). Vrijdagochtend is de afsluitende bijeenkomst van 10.00–12.00 u.

Tijdens de ochtendbijeenkomsten behandelt Shyamji de Naada Yoga en de kosha’s. Hij laat 
daarbij diverse mantra’s aan bod komen die leiden naar een diepe innerlijke ervaring. Na de lunch 
wordt de pauze ingevuld met opdrachten die verband houden met de aangeboden lesstof.  
In de middag behandelt Shyamji de chakra’s en de microchakra’s. 

De workshop is een intensieve cursus waarin de innerlijke groei centraal staat. Om de eigen 
beoefening te stimuleren is het van belang dat elke deelnemer een privéconsult ondergaat bij 
Sri Shyamji en zijn assistente Marina Toleva, waarin een persoonlijke mantra wordt aangeraden 
alsmede individuele adviezen betreffende voeding en de eigen beoefening. Een eerste consult 
duurt ca. twee uur, vervolgconsulten ca. 1 uur.

Om in aanmerking te komen voor het diploma voor deze Spiritual Teacher Training van het 
Chakra Institute New York, dienen de deelnemers alle huiswerkopdrachten van deze en de 
vervolgcursussen (1 t/m 4) in te sturen en met goed gevolg af te ronden. Meer informatie 
hierover tijdens de cursus.

Deelnemers wordt geadviseerd om tenminste één maal een Three Body Purification te  
ondergaan om zowel het fysieke lichaam als het subtiele en het causale lichaam te reinigen.  
Deze purification wordt elke zomer in Barchem georganiseerd.

Over Sri Shyamji Bhatnagar

Sri Shyamji Bhatnagar is een internationaal befaamd meditatieleraar en dé autoriteit ter wereld 
wat betreft de kennis van de microchakra’s. Hij ontwikkelde de techniek van InnerTuning®: een 
praktische toepassing van de klassieke Svara Yoga en Naada Yoga.  In het voorjaar van 2014 en 
2015 gaf Sri Shyamji Bhatnagar ook enkele bijzondere workshops aan de Saswitha Opleiding voor 
Yoga en Wijsbegeerte. Anneke Verweijen en Yvonne Buis volgden de afgelopen jaren bij hem 
de opleiding Cranio Facial InnerTuning® Practitioner waarvoor zij onlangs hun diploma van het 
Chakra Institute New York behaalden.  

Kosten Naada Yoga, koshas and chakras (1), zo 28 febr. – vr 4 mrt, 2016: € 995,- (incl. lunch)  
Privéconsult: € 180,- (1ste keer), € 90,- (vervolgconsult) of € 130,- (incl. Facial InnerTuning®),  
bij het consult te voldoen  
Vragen Anneke Verweijen: tel. 085-8784533 of via anneke.verweijen@yoga-saswitha.nl 

Meer informatie en aanmelden: 
www.yoga-saswitha.nl, 030 229 27 44 of secretariaat@yoga-saswitha.nl


