
NIEUW: YOGASPECIALISATIES op de woensdagochtend
Op 10 woensdagen van 9.45 - 11.15 u zal telkens door een andere 
docent een yogaspecialisatie worden gegeven.  
De 10 lessen vormen een afgerond geheel. De cyclus geldt als 
praktijkbijscholing en is toegankelijk voor zowel beginners, als 
gevorderden. 
DATA: woensdag 8 februari t/m 19 mei 2017 
KRIYA YOGA: Energie en Kundalini (docent: Hans ‘t Hart).
KOSTEN: € 60,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding), 
en € 120,- (tarief voor mensen van buiten).
AANMELDEN: bovenstaand emailadres

YOGA VERVOLGOPLEIDING
In de vervolgopleiding komt de nadruk te liggen op het ontwikkelen van 
een specifiek ademproces (pranayama) en de toestand, waarin het 
bewustzijn loskomt van de zintuigelijke afleidingen (pratyahara). 
Dit opent de weg naar wezenlijke concentratie, meditatie en samadhi, 
ook wel samyama genoemd.  Door de transformatie van het
bewustzijn (het doel van rajayoga) wordt het diepzinnige mysterie van 
het leven geopenbaard. 
Wanneer je steeds intenser jouw yoga beoefent, wordt het lichaam als 
een doorschijnend kristal en de ziel uitgezuiverd van alle grofheid. 
DAG: Het zijn 8 bijeenkomsten, steeds op vrijdag, van 11 - 15 u.
VOOR WIE ?: De  yoga vervolgopleiding is een nascholing, voor 
degenen die een erkende opleiding hebben afgerond.
DATA: 3 feb, 17 mrt, 14 apr, 19 mei, 30 jun, 29 sep, 3 nov en 1 dec 2017. 
KOSTEN: € 500,-  (plus 15 extra yogalessen, dictaten en certificaat en 
daarnaast geldt voor alle andere bijscholingen het gereduceerd tarief).
AANMELDEN: bovenstaand email-adres.

klein YOGAWEEKEND “MEDITATIE en KLANK”
De wereld is geluid. Door de adem en klank te trainen, als brug tussen 
lichaam en geest, kunnen wij onze concentratie groter maken en wordt 
meditatie mogelijk. Ook de diepte ontspanning komt hierbij aan bod.
Vooraf aan deze oefening is er hatha yoga met klank. 
In de verfijning van de klank (van hoorbaar naar innerlijke vibratie) ligt 
dan de mogelijkheid om de taal van onze cellen te leren verstaan.
DATA: Zat 18 feb vanaf 8.30 u t/m zondag 19 feb 2017 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 3 februari 2017

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

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

OPEN AVOND HATHA-RAJA YOGA-OPLEIDING op do 15 dec van 19 - 22 u.


