C.G. Jung Vereniging Nederland/IVAP organiseert een dubbel webinar op 23 januari 2021
met Sri Shyamji Bhatnagar
Sri Shyamji Bhatnagar werd in 1936 in India geboren. Op zijn twaalfde
kwam hij in contact met zijn goeroe die hem intensief onderwees in de
Svar (=adem) yoga en Naada (=heilige klank)yoga. de VS. Tijdens zijn
studie filosofie, religiewetenschappen en geschiedenis ontstond een
vriendschap met Harish Johari. In 1967, toen hij tijdelijk terug was in
India, ontdekte hij dat de (ons reeds bekende) zeven chakra's elk 21
microchakras bevatten en dat blokkades daarbinnen een rol spelen in het
lichamelijk en psychologisch welzijn.
Daarna verfijnde hij zijn ontdekking en ontwikkelde de Microchakra
Psychologie, een mix van oude wijsheid en moderne psychologie welke is
neergelegd in het boek “Microchakras, Innertuning for Psychological Wellbeing”. Co-auteur is David Isaacs, Professor of Psychology in Connecticut.
In het boek wordt herhaaldelijk verwezen naar Jung.
Voordat corona pandemie uitbrak, reisde Sri driemaal per jaar de wereld rond om zijn
leerlingen te onderwijzen, Three Body Purification -retraites te begeleiden, mensen te helpen
bij gezondheids-problemen, zowel lichamelijk als psychisch, en concerten te geven. Sinds
corona geeft hij regelmatig streaming classes via Zoom.
We hebben Sri uitgenodigd om de leden van onze vereniging te laten kennismaken met zijn
wijsheid en kennis. Hij zou in Januari in Nederland zijn maar vanwege de pandemie vindt dat
geen doorgang. De twee opeenvolgende webinars samen zijn ook te beschouwen als een
inleiding in de Microchakra Psychologie. Sri staat bekend om zijn goede didactische
kwaliteiten en de toegankelijkheid van zijn Engelse taalgebruik. Er is ruimte om een
terugkerende droom voor te leggen. Daarnaast worden we uitgenodigd om de heilige klank
aan den lijve te ervaren. Kortom, een bijzondere en ervarings-gerichte zaterdagmiddag.
Titel webinar:
1: Major causes of most psychological issues. Microchakra psychology
and its view on (blocks within) individuation process.
2: How dreams and sounds can help to open the blocked microchakras to
benefit this process.
Datum & tijd: zaterdag 23 januari 2021
Tijd: 1e webinar begint om 15:00 uur en 2e webinar begint om 19:30 uur Nederlandse tijd.
(= 9:00 en 1:30 New York time)
Beide webinars duren ca 1.5 uur.
Prijs: 22 euro voor 1 webinar, 39 euro voor beide webinars tezamen.
Aanmelden via de website www.jung-ivap.nl met een klik aan de rechterkant op het scherm
onder evenementen.
Mocht u alvast een voorproefje willen nemen dan bezoekt u de website van de non-profit
organisatie www.chakrainstitute.com Daarnaast zijn ook er fragmenten uit de stream classes
van Sri Shyamji Bhatnagar te bekijken via YouTube.

