
Concert & Voice Training met Sri Shyamji Bhatnagar 

Master of Sound (Naada yoga)   

Grondlegger van Microchakra™ Psychology en InnerTuning®Practices 

 

Mantra Concert: Vrijdag  15-03-2019, 19.30u – 21u00 

 
De helende invloed van klank in je subtiele lichaam. 
* Tijdens het concert maak je kennis met de diepgaande effecten van 
klanken en mantra’s op chakra’s en microchakra’s. 
* Sri Shyamji heeft een speciale kwaliteit in zijn stem, Soorya Akasha, 
‘gouden ruimte’, die het subtiele lichaam doordringt.  
* 20 euro 
*Locatie:  Vormingsinstituut voor Yogadocenten, Ringlaan 4, 3550 Zolder 

 

 
 

Voice Training Program for Mantra Chanting 

Vrijdag 15-03 t.e.m. maandag 18-03-2019, van 10.00 tot 17.00u 
Vormingsinstituut voor Yogadocenten, Ringlaan 4, Zolder (BE) 

 
Voor de eerste keer zal Sri Shyamji lessen in stemtraining aanbieden voor transformatief chanten, als onderdeel 
van het InnerTuning®-systeem, de filosofie en psychologie van de microchakra's. 
 
Een verrijking voor zowel starters als gevorderden, geen specifieke voorkennis vereist! 
 
* Leer millennia-oude technieken van Naada Yoga, de yoga van sound en mantra. 
* Leer te chanten met vertrouwen en bewustzijn en overwin obstakels in je vocale expressie. 
* Leer technieken om de drie lichamen (fysiek, subtiel en causaal) te integreren en te beheren. 
* Voel je lichter door de emotionele bevrijding die plaatsvindt door het werken met mantra’s, ervaar meer 
levensvreugde en helderheid van denken.  
* Ontwikkel je bewustzijn van Akasha, de Gouden ruimte 
 
- Programma:  
* Elke dag 2 teachings met Sri Shyamji: 10u - 12u en 15.30u - 17u.  
* Daarnaast beoefening en chanten in groep: 14u-15u. 
* Aarti beoefening (de beoefening om lichaam en brein in balans te brengen met licht en klank) 
* Karma yoga 
  
- Prijs: 500€  +150€ optioneel als je online support neemt:  
opdracht met opnames van mantra's en de beoordeling door  Sri Shyamji (mei en sept). 

 

 

Heb je interesse en wil je je inschrijven, stuur dan een e-mail naar: 
- liesbeth.briers@gmail.com voor het Mantra concert en de Voice training 
for Mantra chanting 
-  griet@in-tune.be voor de privéconsulten  
 
Meer info:    
www.in-tune.be   
www.chakrainstitute.com,  
Volg ook via Facebook:  Chakra Institute Nederland 
 
Georganiseerd door Chakra Institute, a non-profitorganization created by 
Sri Shyamji Bhatnagar i.s.m. vzw ChakraSounds (0838.632.207 RPR Leuven) 
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