
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.

YOGA ORIËNTATIE-OPLEIDING
De cyclus Yoga Oriëntatie geeft je meer inzicht in het gehele yoga-
proces, praktisch en theoretisch. Het is interessant voor degenen, die 
zich willen oriënteren op de Yoga Opleiding en mensen, die zich meer 
willen verdiepen. 
Je wordt op een speelse oriënterende manier in kennis gebracht met 
achtergronden van andere yogavormen (o.m. hathayoga, raja yoga, 
mantra yoga, kriya yoga). Andere onderdelen die aan bod komen zijn: 
houding, ademtraining, ontspanning, subtiele anatomie, filosofie, 
verschilsdenken (swabhawat) en de chakraleer.
DATA: Op donderdagavond, steeds 1 x in de 14 dagen: 
22 aug, 5 en 19 sep, 3 en 24 okt, 7 en 21 nov, 5 en 19 dec 2019. 
TIJD: 1 x in de 14 dagen, van 19.30 - 22 u. 
DOCENT: Hans ‘t Hart en Natasja de Senerpont Domis
KOSTEN: € 385,-  (inclusief syllabus en 10 extra yogatrainingen)

YOGASPECIALISATIES op de wo-ochtend: KRIYA YOGA
Op wo-ochtend wordt telkens door een andere docent een prakijkbij-
scholing gegeven. De 10 lessen zijn zowel toegankelijk voor beginners, 
als gevorderden en vormen een afgeronde reeks. 
Beoefening van Kriya Yoga kan leiden tot de beheersing van prana 
(levenskracht). Je gaat werken met de specifieke kriya-oefeningen en 
ademtechnieken (pranayama), als voorbereiding op de Kriya-meditatie. 
DATA en TIJD: woensdag 21 aug - 30 okt 2019 van 9.45 t/m 11.15
KRIYA YOGA: Energie en Kundalini 
VYN-punten: 15 punten
DOCENT: Hans ’t Hart
KOSTEN: € 80,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding), 
en € 150,- (tarief voor mensen van buiten).

YOGAWEEKEND “WEZEN - ZIJN - AL LICHT”
Wat is het wezen? Iets in ons wat geen vorm bezit, maar toch vanuit 
dat 'vormloze'  in ons bepaalde verlangens bevat. Wat is het zijn? 
Hier geven we door denken, handelen, vorm aan die verlangens m.b.v.
ons fysieke lichaam. Als beide aspecten in ons in balans zijn, heffen 
we het verlangen op en is er diepe vrede, die door ons ervaren wordt 
als licht....
DATA: vrijdag 14 juni (18.30 u)  t/m zondag  16 juni 2019 (15.30 u)
KOSTEN: € 240,- (2-persoonskamer)
AANMELDEN: Bovenstaand email-adres. Het weekend is verplicht 
voor de opleiding en ook toegankelijk voor mensen van buiten. 

Op zondag 29 september 2019 is er een Open Dag, van 11 - 15 u.


