
NIEUW: YOGASPECIALISATIES op de woensdagochtend
Op de woensdagen van 9.45 - 11.45 u zal telkens door een andere 
docent een yogaspecialisatie worden gegeven.  
De cycli van 10 lessen gelden als praktijkbijscholing en zijn 
toegankelijk voor zowel beginners, als gevorderden. 
DATA: Op woensdag 12 oktober 2016 start de 3de reeks: 
MANTRA YOGA (Geluid en Trilling). 
Deze wordt gegeven door Natasja de Senerpont Domis 
(Hatha/Raja-yogadocente en meditatiedocente).
KOSTEN: € 50,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding), 
en € 100,- (tarief voor mensen van buiten).
AANMELDEN: Aangezien de 10 lessen een afgerond geheel vormen,
dien je je in te schrijven voor 10 lessen. 
INFORMATIE: Op de pg bijscholingen van www.blikopener.info.

WORKSHOP: Kennismaking met CRITICAL ALIGNMENT
In deze workshop zoek je naar de plekken in het lichaam, waar je vaak 
spanning vasthoudt. Deze spanning zorgt ervoor, dat spieren en 
gewrichten stijf worden. Dit geeft klachten aan het bewegingsapparaat 
en een gevoel van mentale spanning. Met gebruik van je adem en 
speciaal ontwikkelde tools ga je deze structurele spanning proberen te 
doorbreken. 
Vanuit deze nieuwe situatie bouwen kun je dan weer kracht opbouwen 
om op een nieuwe, ontspannen en vrijere manier te bewegen. 
DATUM: Zat 5 nov van 10 - 15.30 u
DOCENT: Jan Kamp (docent Hatha/Raja en Critical Alignment)
KOSTEN: € 40,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding), 
en € 60,- (tarief voor mensen van buiten).
AANMELDEN: Aanmelding via bovenstaand email-adres of de
intekenlijst. 

De hieronder vermelde BIJSCHOLINGEN zijn erkend volgens de richtlijnen van 
De Vereniging voor Yogadocenten Nederland.

Voor onderstaande activiteiten, aanmelding en verdere informatie kun je mailen 
naar fam.thart@home.nl, huisunisis@gmail.com of bellen naar: 0135356137.

klein YOGAWEEKEND “PRANAYAMA en PRATYAHARA”
Om goed in je energie te komen is pranayama (adembewustwording) 
een belangrijk onderdeel in yoga.
Tijdens het weekend oefenen we hierin. 
Zo kom je in een fijnere bewustzijnstoestand, waarin de zintuigen 
tijdelijk worden afgesloten.
Deze toestand wordt pratyahara of boven-zinnelijk denken genoemd.

DATA: Zat 8 oktober vanaf 8.30 u t/m zondag 9 oktober 15.30 u
KOSTEN: € 200,- (een 1-persoonskamer kost € 20,- meer )
AANMELDEN: Aanmelding via bovenstaand email-adres of de
intekenlijst. 
Het weekend is ook toegankelijk voor mensen van buiten.
ANNULEREN: vóór 23 september 2016


