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Georganiseerd door Karam Kriya School Nederland

“The Karam Kriya School is for those who finished travelling away from their essential
nature and are ready to turn around and begin the journey home.” – Shiv Charan Singh
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DE OPLEIDING

Karam Kriya – Toegepaste numerologie en spirituele psychologie.
Karam Kriya is een uitzonderlijke techniek om verandering teweeg te brengen. Het geeft
duidelijkheid met betrekking tot patronen die bestaan in je leven en in de wereld om je
heen. Karam Kriya betekent het einde van karma, het einde van patronen die ons leven
controleren. Tijdens de karam Kriya opleiding leer je de vaak onbewuste patronen (karma) te
herkennen en om te zetten in patronen die bijdragen aan een spiritueel bewust en gelukkig
leven (dharma).
Karam Kriya is ontwikkeld door Shiv Charan Singh en is gebaseerd op de teachings van Yogi
Bhajan. Het maakt gebruikt van de universele archetypen van de cijfers. Karam Kriya is als
een roadmap. Het geeft houvast en richting. Naast dat het je helpt inzicht te krijgen in jezelf,
is het heel concreet toe te passen in het dagelijks leven zoals bijvoorbeeld in communicatie,
de werksfeer en relaties. Het kan ook een glasheldere blik werpen op de soms moeilijk te
begrijpen yogische leer. De universele principes zijn immers de bouwsteen van alles! Zij
ondersteunen de intuïtie maar kunnen ook gebruikt worden om een diagnose te stellen. De
cijfers van de geboortedatum geven bijvoorbeeld inzicht in patronen in onszelf en anderen.
De Karam Kriya consultancy opleiding is een interactieve training. De opleiding biedt een
kans tot een transformerende ervaring.
In groepsgesprekken, persoonlijke consulten en tijdens het werken in koppels, leer je de
numerologie toe te passen en helende gesprekken te voeren. Hierbij leer je op een dieper
niveau te zien, luisteren en begrijpen.
Onderdeel van de opleiding (optioneel) is een Karam Kriya week met lead trainer Shiv
Charan Singh. Het is een unieke kans om samen met Karam Kriya studenten uit heel Europa
te ervaren wat het is om te leven in een spirituele gemeenschap. Er wordt naast Karam Kriya
ook veel aan yoga en meditatie gedaan. De yogische principes worden onder andere
toegepast door het doen van sadhana, seva en het eten van vegetarische maaltijden.

Shiv Charan Singh is de grondlegger van de Internationale
Karam Kriya School. Hij biedt wereldwijd trainingen aan in
Kundalini Yoga en Karam Kriya numerologie. Hij is enorm
betrokken bij het begeleiden van studenten in hun persoonlijke
ontwikkeling. Shiv Charan Singh is een authentieke spirituele
leraar, een ervaren counselor en schrijver van verschillende
boeken en artikelen. Zijn warmte en compassie hebben al veel
mensen, ongeacht leeftijd en achtergrond, bereikt en
getransformeerd.
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De weekenden zullen plaatsvinden in (Parallelweg 33, 1488 AG) Volendam. Vanaf
Amsterdam Centraal station is het 25 minuten rijden naar halte Visserstraat. Vanaf daar is
het nog 5 minuten lopen naar de Yogaruimte.
Het is mogelijk bij een B&B in de buurt van de yogaruimte te overnachten. De prijs van een
overnachting is 20 euro. De yogaruimte en B&B liggen beiden aan de dijk (25m) wat
mogelijkheden biedt wandelingen te maken langs het Ijselmeer.
De (optionele) residential is bij Quinta do Rajo in Portugal: www.quinta-do-rajo.pt. Quinto
do Rajo ligt ongeveer 45 minuten, met de auto, van Lissabon en op loopafstand van
prachtige witte zandstranden.

WEEKEND SCHEMA EN DATA 201617:
Weekend 7: Sat Karam Singh (Zweden) 7-9 oktober
Weekend 8: Angad Kaur (Engeland) 25-27 november
Weekend 9: Sat Karam Singh 27-29 januari
Weekend 10: Angad Kaur 17-19 maart
Weekend 11: Meherbani Kaur (Italie) 12-14 mei
Weekend 12: Meherbani Kaur 7-9 juli

16:00
5:00
8:00
9:00
13:00
14:00
18:00

start vrijdagmiddag tot 21:00
Sadhana (zaterdag en zondag)
Ontbijt (zaterdag en zondag)
Ochtend sessie
Pauze
Middag sessie
Afsluiting
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WEEKEND THEMA’S
WEEKEND 1 & 2
In het eerste deel van de training leer je de mind te doorzien. We bekijken de ego mind en
de vele spelletjes die het speelt vanuit een spiritueel oogpunt. Daarbij bestuderen we o.a. de
7 stappen naar geluk en de 7 stappen naar het ongeluk. Wanneer de mind transparant
begint te worden kunnen we leren te kijken en begrijpen vanuit een ander (hoger)
bewustzijn.
“When you are clear there can be no shame or guilt. In the light of consciousness these are known to be false. So don't try
to fight the shame or run from the guilt. Rather cultivate honest and conscious clarity. The shame will dissappear and
guilt will run from you.”-Shiv Charan Singh

WEEKEND 3 & 4
In het tweede deel van de opleiding leer je over de universele wetten (gekoppeld aan de
nummers) die werken achter alle systemen, religies en filosofieën. Je raakt bekend met de
magie van de nummers en begint een soort van x-ray visie te ontwikkelen die je in staat stelt
de structuur van alle dingen en mensen te doorzien.
In deze fase onderzoeken we taal en de belangrijkste elementen van het communiceren. We
introduceren ‘the 5 voices’ (gekoppeld aan de nummers) die ten grondslag liggen aan
menselijke communicatie. Je leert over de natuur van elke stem afzonderlijk en hoe ze zich
ten opzichte van elkaar verhouden. Je leert de stemmen te herkennen in jezelf en anderen.
“In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.”- Johannes

WEEKEND 5 tm 12
In deze fase ga je dieper in op elk nummer. Je leer je heel specifiek kijken naar thema’s die
bij de afzonderlijke nummers horen. Daarnaast leer je wanneer en hoe de verschillende
nummers (stemmen) in je eigen communicatie toe te passen. Je leert als het ware opnieuw,
maar dan heel bewust, te communiceren.
WEEKEND 13 tm 18
In dit gedeelte van de training wordt meer verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en
innerlijke motivatie van de studenten gevraagd. Je kiest een gebied/ onderwerp en
specialiseert jezelf in het toepassen van de kennis van de nummers en 5 stemmen. Deze fase
bestaat uit 3 delen waarin de ‘hogere’ nummers (en de daarbij behorende principes) 6, 8 en
9 als leidraad worden gebruikt.
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DE DOCENTEN
Shiv Charan Singh LEAD TRAINER is een gerenommeerd KY leraar en Leraar Toegepaste
Numerologie sinds de vroege jaren 80. Hij onderwijst over de hele wereld en is de oprichter
van de Karam Kriya School. Hij is de auteur van 'Let the Numerbers Guide You' en vijf andere
boeken. Als counselor ontvangt hij dagelijks mensen.
My main interest is not just to teach techniques – these can be learnt from books, but to enter into the
shared space of a negotiated relationship to the unknown, which is the frontier of our consciousness. - Shiv
Charan Singh

Hari Krishan Singh Singh is mede-oprichter van de Internationale Kundalini en Karam
Kriya Centrum Cherdi Kala. Hij geeft les in Kundalini Yoga sinds 2003 en is een
gekwalificeerd Karam Kriya docent en adviseur.
Sat Karam Singh
Sat Karam Singh was born and and lived in Germany before he moved to Sweden 4 years
ago, where he is now running a yoga center.
He is a teacher and teacher-trainer for Kundalini Yoga as well as for Karam Kriya, and he has
wholeheartedly studied both disciplines for over 15 years now.
Besides teaching he applies the wisdom and clarity of numbers in personal consultations for
individuals as well as for couples.
Sat Karam loves to share the invaluable wisdom and insights of numerology and yoga all over
Europe, while his approach to these teachings is without dogmatic attitude, instead it is
always fun.

Cherdi Kala is registered in the Netherlands: KvK No. 57426015
ING Bank NL – Account Cherdi Kala – Account No: 3456006
IBAN: NL50INGB0003456006 – BIC: INGBNL2A - VAT No. NL142378380B03

KOSTEN VAN DE OPLEIDING
De kosten voor één cursusjaar bedragen € 1.125,00 - bij reservering vóór 1 september
2016. Daarna € 1.225,00.
AANMELDINGSFORMULIER LEVEL 1 OPLEIDING – KARAM KRIYA CONSULTANCY OPLEIDING
Ik meld me hierbij aan voor deelname aan de Karam Kriya consultancy opleiding zoals hieronder
omschreven.
Ik heb de voorwaarden om de opleiding af te ronden gelezen en begrepen. Ik heb € 550,00 nietretourneerbaar reserveringsgeld overgemaakt aan:
Cherdi Kala – The Art of Upliftment, Laar 52, 5674 RD Nuenen
Giro nr. 3456006
Voor internationale overschrijving: IBAN: NL50INGB0003456006 BIC: INGBNL2A
Ik begrijp dat de volledige kosten voor eerste jaar van de opleiding € 1.125,00 bedragen (indien
geregistreerd vóór 1 sept. 2016). Na 1 sep. 2016 € 1.225,00. Ook dat het overige bedrag betaalt moet
zijn vóór aanvang van het 3e weekend.
Ik voeg hierbij een brief waarin ik mijn motivatie voor deelname aan deze opleiding verwoord.
Geboortedatum…………………………...................................
Naam…………………………………………………………………………..

Bedrag overgemaakt

Adres……………………………………………………..……………………………
……………………….…………………………………………………..

€ 550,00 reserveringsbedrag

…………………………………………………… Postcode ……………...
Telefoonnr…………………..…… Mobiel…….………………….…..
E-mail………………………………………………………………………….

Markeer een vakje

€ 575 tweede termijn
EUR …………… Anders:…........................
Vermeldt KKCT 2015 met je naam bij de
overschrijving.

Contactpersoon bij nood:
Naam………………………………………………….. Relatie..…………………………….
Telefoonnr……………………… Mobiel…………………….……………..
Adres………………………………………………………………………………………………………………………………………
Disclaimer
Ik verklaar dat er geen fysieke of mentale medische reden bestaat waarom ik niet aan deze opleiding
deel zou kunnen nemen.
ONDERTEKEND (door deelnemer)…………………………………………………. Datum ………………………….
Voor meer informatie bel of mail Sada Sat Simran Kaur: +31 (0) 6 23487109 of info@karamkriya.nl
Zend de inhoud van dit formulier tezamen met je motivatiebrief naar info@karamkriya.nl
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