Voor onderstaande activiteiten en verdere informatie kun je mailen naar
fam.thart@home.nl, huisunisis@gmail.com of bellen naar: 0135356137.
De hieronder vermelde BIJSCHOLINGEN zijn erkend volgens de richtlijnen van
De Vereniging voor Yogadocenten Nederland.
BIJSCHOLING RAJA en LAYA YOGA
n 6 bijeenkomsten wordt op basis van RAJA-en LAYA Yoga dieper
ingegaan op adem en meditatie en hoe de 7 yogavormen tezamen
toch die ene yoga zijn.
De bijscholing (voor beginners en gevorderden) begint om 19.30 u
en eindigt om 21.30 u.
Het 1ste deel begint met een ademtraining (Pranayama) en eindigt
met een diepteontspanning. In het 2de deel wordt het RAJA/LAYAprincipe toegelicht met een korte uiteenzetting, van waaruit je
eventueel thuis kunt oefenen.
DATA: 15, 29 jan - 12, 26 feb - 5,19 mrt 2015
KOSTEN: € 100,- (opleiding) - € 125,- (buiten de opl.)
YOGAWEEKEND “YOGA en TAROT”
Evenals yoga een levensweg is, waarin we onszelf spiegelen,
is deTAROT een instrument tot zelfkennis.
Met dit thema als leidraad onderzoeken we in dit yogaweekend
de overeenkomsten, verschillen en inzichten.
We doen dit aan de hand van hathayoga, meditatie en een
lezing op basis van diverse kaartprojecties (de grote arcana en
de vier elementen).
DATA: zat 7 feb (vanaf 8.30 u welkom) - zon 8 feb (15.30 u) 2015
KOSTEN: € 200,- (1 pers-kamer) - €220,- (2 pers. kamer)
Het dagprogramma van het yogaweekend wordt je op verzoek
toegestuurd.

MEDITATIE - OPLEIDING
In de meditatie-opleiding komen er verschillende meditatie-vormen
aan bod, o.m.: Kin Hin, Zazen, yogameditatie en merkaba-meditatie.
De opleiding is een erkende bijscholing en voor iedereen
toegankelijk.
DATA: Telkens de eerste vrijdag van de maand van 11.00 u –
14.30 u, 10 keer per jaar.
Je mag hier 2 jaar over doen.
Voor de preciese data kun je de pagina “Agenda” van onze
website (www.blikopener.info) raadplegen.
KOSTEN (incl. opl.boek): € 250,- (opleiding) - € 380,- (buiten de opl.)
Wanneer je een yogales vantevoren volgt komt er in beide
gevallen € 50,- bij.
NIEUW: De TAO ZEN-bijeenkomsten op de do-avond ( 19.15 u - 21.15 u) van zijn voor de 3de
en 4de jaars nu vrij toegankelijk. Kosten voor 10 keer : € 75,- (opl.) - € 100,- (buiten de opl.)
Raadpleeg voor data de pagina “Agenda” van www.blikopener.info.

