
 

Rebirthing workshop; Letting go 
of the pain of the Seventh Year

Zondag 29 mei - 13.00 uur - Geldermalsen

Lezing en kriya door Yogi Bhajan
Gefaciliteerd door Charan Kamal Kaur en Erik den Dungen

De Rebirthing Series zijn een reeks lezingen met meditaties met als 
doel om blokkades uit het verleden te helen door middel van mu-
dra’s, en ademhalingstechnieken. Tijdens deze workshop kijken we 
naar een video van Yogi Bhajan en doen we een aantal oefeningen om 
pijn los te laten van ons 7de levensjaar. 
  

 

 
“You don’t have to be comfortable; you are supposed to give 
comfort... For that we need courage.”  - Yogi Bhajan



In de periode van twee jaar (1988/ 89) gaf Yogi Bhajan, meester van de Kundal-
ini Yoga, een aantal lezingen en oefeningen wat later de Rebirthing Series is 
gaan heten. Het sloot aan bij een trend in die dagen. Psychologen en psy-
chotherapeuten, geinspireerd door Freud, boden mensen een Rebirth therapie 
aan, waarbij de patient in de verbeelding terug ging naar de baarmoeder om 
eventueel trauma te verwerken. 
 
De Kundalini Yoga lering deelt veel kennis over het herstellen van emotionale 
pijn, maar ook van een bewuste conceptie en zwangerschap. Daarom leek het 
toen zinvol dit belangrijke onderwerp te belichten vanuit de KY traditie. Yogi 
Bhajan deelt in 31 lezingen en kriya’s (waarvan 24 op film zijn vastgelegd) zijn 
visie op dit fenomeen. 
 
Het beoefenen van de kriya’s helpt ons om erachter te komen wie we werkelijk 
zijn, wat -te midden van alle emoties en overtuigingen die we over onszelf en 
de wereld aannemen - ons oorsponkelijke zelf is. Het doel is om onze ware 
identiteit te ervaren en emotionele bagage en trauma van het verleden te her-
stellen. 
  
Omdat deze oefeningen veel los kunnen maken, is de workshop vooral bedoeld 
voor mensen die al eerder (kundalini) yoga, meditatie en ademhalingswerk 
hebben beoefend.

“The idea of Rebirthing is to release the subconscious, the storehouse 
of misery.” - Yogi Bhajan

Over Charan Kamal Kaur
Charan Kamal Kaur/ Ingrid Bal (Amsterdam, 1974) is creatief ondernemer, 
communicatie adviseur en yogadocent. De projecten waar ze bij betrokken is, 
zitten op het raakvlak tussen communicatie, creativiteit en bewust leven. Ze 
is initiatiefnemer van Werkplaats van de Stilte, ontwerpend onderzoek naar 
hedendaagse stilte vormen. Ze is actief betrokken bij het Post Natal Support 
Network, een internationaal netwerk die behoeften en aanbod coördineert-
voor hulp tijdens de weken na een bevalling. Ze is getrouwd en heeft twee 
zonen en een grote moestuin. www.ingridbal.com

Achtergrond

Over Charan Kamal Kaur

Zondag 29 mei 2016
13.00 - 15.30 uur

De Pluk Rijkstraatweg 64
Kosten €25,- 

Language: Dutch/ English 

Aanmelden via de mail: erikvandendungen@gmail.com

Praktische informatie


