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Komende opleidingen en workshops

Karta Purkh Kaur 
uit Duitsland 
Leadtrainer van 
deze opleiding

Opleidingsteam

Dharma Singh 
Leadtrainer uit 
Duitsland

Opleidingsmodulen, plaats, data

De reis begint.
7 stappen naar geluk

24. - 26.04.2020
Karta Purkh Kaur

innerlijke en uiterlijke 
houding

22. - 24.05.2020
Karta Purkh Kaur

meditatie en kundalini-
energie

19. - 21.06.2020 
Sat Atma Kaur 

naad en pranayama /de  
longen

28. - 30.08.2020 
Amrit Singh

de ruimte van het hart 
en de weg naar de 
Guru

18. - 20.09.2020 
Sat Atma Kaur

begrijp je mind 16. - 18.10.2020 
Amrit Dev Kaur

Je leven leiden 13. - 15.11.2020
Sat Atma Kaur

voeding en ontgiften 18. - 20.12.2020 
Dharma Singh

yogische humanalogie 08. - 10.01.2021
Amrit Dev Kaur

intensief week sanghat
de spirituele reis naar 
zelfachting
yogische filosofie
dood en sterven
communicatie en 
verantwoordelijheid

05. - 11.02.2021
Dharma Singh,  
Karta Purkh Kaur

pranajio.com

If you want to learn something,  
read about it.  

If you want to understand something, 
write about it.  

If you want to master something, 
teach it.

–YOGI BHAJAN

Kundalini Yaoga Festival Nederland

Meet us at the Kundalini Yoga Festival Nederland 
19.– 23. December. 

Workshop In the eye of the storm  
21.12.19 11:30 - 13:30 bij de Yogafestival NL

Prana Jio Music for download

pranajio.com/prana-jio-music/

Yogastudio BE
Spaarnwouderstraat 69
2011AC Haarlem
Nederland
www.yogastudiobe.nl

Sat Atma Kaur 
Leadtrainer uit 
Nederland, levend 
in Frankrijk

Amrit Dev Kaur
Professional 
Trainer uit 
Nederland

Amrit Singh
Leadtrainer uit 
USA, levend in 
Nederland

Kundalini Yogaleraren 
opleiding 
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Introductie avonden 

zondag 12 januari 17:30 - 19:30  Yogastudio BE 
in Haarlem
zondag 09 februari 16:30 - 18:30 Golden Link, 
Den Texstraat 46, 1017CZ Amsterdam
vrijdag 27 maart 19:00 Yogastudio BE 

De introductieavonden zijn tegen donatie , 
reserveer je plek bij Rebekka rebekkabetz@
hotmail com of 00491795087424



Opleidingskosten 2780,- euro
 
Daarvan betaal je 250 euro bij je aanmelding. Zo 
reserveer je een plekje.

Early Bird
bij aanmelding en volledige betaling vor 15 
maart 2020: 2550,- euro

De opleidingskosten zijn inclusief
Leskosten, organisatiekosten, het opleidingsboek 
Aquarian Teacher met bijbehorende yoga 
handboek en een Japji boek voor het ochtend 
gebed.

De kosten van het seminarhuis voor de intensieve 
week zijn extra en worden ter plekke betaald.  

Voor het eend examen zijn 100 euro te betalen.

Koördinator van de opleiding 
 
Voor meer informatie en aanmelding kan 
je contact opnemen met

Sat Rattan Kaur, Rebekka Betz levend in 
Haarlem

rebekkabetz@hotmail.com

00491795087424 Duits nummer, maar je 
mag in het Nederlands contact opnemen. 

Les wordt in het Engels en Nederlands gegeven, 
graag regelen wij op verzoek ook vertaling

Kundalini Yoga werd in 1969 door Yogi Bhajan 
van Noord-India naar het Westen gebracht. 
Nu bestaat  een bloeiende wereldwijde 
gemeenschap met een eigen opleidingsinstituut 
(Kundalini Research Institute) en 25.000 
Kundalini Yogaleraren. De opleiding tot docent 
bestaat uit tenminste 220 lesuren en yoga 
beoefening. Dit doen we samen gedurende 
negen opleidingsweekenden en een intensieve 
sanghat-week. Daarbij hoort natuurlijk ook je 
eigen dagelijkse yoga-beoefening en zelfstudie.  
Als je de opleiding succesvol afsluit, ontvang 
je het KRI certificaat Level 1 Instructor en ben 
je wereldwijd erkend als Kundalni Yoga leraar 
in de lijn van Yogi Bhajan. Daarmee kan je ook 
lid worden van elke vereniging van Kundalini 
Yogaleraren (zoals de internationale IKYTA of de 
Nederlandse KYN).

Kundalini Yogaleraar opleiding en je 
persoonlijke weg 

De opleiding geeft aanzet tot een nieuwe 
levenswijze en inspireert je om je waarden en 
je innerlijke struktuur te onderzoeken. Je leert je 
lichaam, meditaties en mantras als hulpmiddelen 
kennen, met als doel om je mind en ego bewust 
voor je hart in te zetten. Daarbij speelt de 
groep een grote rol voor je groeiproces. Door 
gemeenschappelijk te handelen (Seva) ervaren 
we wat ons uniek maakt en wat ons verbindt. 
De opleiding richt zich niet alleen op mensen 
die aan een groep willen lesgeven, maar is net 
zo goed zinvol voor iedereen die zijn of haar 
persoonlijke yoga ervaring wil verdiepen en de 
achtergrond van yoga beter wil leren kennen.

Vereisten voor de deelname aan het 
afsluitende examen 

Aan de opleiding tot Kundalini Yoga Instructor 
kan iedereen deelnemen. De opleiding 
is uit bouwstenen opgebouwd. Zo kan je 
tussendoor ook een pauze maken of in andere 
steden bepaalde modules inhalen. Er worden 
studiegroepen gevormd, die 1 keer tussen de 
opleidingsweekenden bij elkaar komen (dit 
kann bijvoorbeeld ook via skype). Hierdoor 
kan dat wat ervaren en geleerd wordt ook 
gemeenschappelijk besproken worden. (Deze 
zelfreflectie in groepsvorm draagt bij aan je 
proces.)

Wie zich bovendien voor het certificaat 
Yogaleraar wil kwalificeren, moet  aan de 
volgende criteria voldoen:

• Deelname van minstens 20 uur 
aan Kundalini Yogalessen buiten de 
opleidingsuren.

• 1 dag Witte Tantra cursus volgen
• Je houden aan de door 3HO uitgegeven 

ethische en profesionele richtlijnen voor 
Kundalini Yogaleraren.

• Het ontwerpen en schrijven van twee 
eigen Yoga cursussen

• Regelmatige yoga beoefening

De beslissing of de student de opleidng 
succesvol afrondt, is gebaseerd op 
bovenstaande criteria en op de gezamenlijke 
indruk die de opleiders van de student 
gekregen hebben. 

Doel van onze opleiding zijn de volgende 
competenties en vaardigheden 

• eigen rust en kracht ontwikkelen, je 
oorspronkelijke verbinding verstevigen.

• een yogaset (bepaalde samengestelde 
oefeningen) kunnen leiden

• yoga oefeningen kunnen uitleggen
• basiskennis van yoga en gezondheid 
• oefeningen en meditaties voor bepaalde 

problemen kunnen toepassen
• yogafilosofie in de praktijk beoefenen
• leerlingen bij hun veranderingsprocessen 

begeleiden

Happiness is your birthright.  

–YOGI BHAJAN


