
NIEUW: YOGASPECIALISATIES op de woensdagochtend
Op de woensdagen van 10 - 11.30 zal er 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. 
De 10 lessen vormen steeds een afgerond geheel. 
DATA: Op woensdag 1 apr 2015 start de 1ste reeks: YOGA NIDRA 
(Yoga en ontspanning). Deze wordt gegeven door Joop van Remortel.
(Hatha-Rajayogadocent en ontspanningstherapeut)
KOSTEN: € 100,- (buiten de opleiding)
Ter kennismaking is deze nieuwe bijscholing de eerste 10 lessen vrij
toegankelijk voor mensen van de opleiding, mits je je inschijft 
voor de 10 lessen.

YOGA en KUNST: Ontspannings-en creativiteitsweken
Inspirererende weken, waarbij yoga en kunst elkaar versterken 
en ondersteunen. Door diep te ontspannen maak je kennis met jouw 
innerlijke beelden en je intuïtie. Tevens worden beelden van de ziel 
zichtbaar.
YOGA en Mindfullness: Reflectie- en ontspanningsweek
In deze week staan in de yogalessen staan ademhaling en 
ontspanning centraal: Een heerlijke week midden in de natuur van 
de Pyreneeën.
DATA, INFO en AANMELDING: www.yoga-kunstvakanties.com 
(Joop van Remortel, Rixt Strikwerda en Tessa van Dongen)

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.

YOGA BASISOPLEIDING 
Op donderdagavond 2 april 2015 ben je van harte welkom op de 
eerste avond van de Basisopleiding Hatha-Raja Yoga. 
Van 19 t/m 22 uur is er eerst een praktijkles. Deze wordt na een korte 
pauze gevolgd door een uiteenzetting over het belang van adem en 
concentratie tijdens de houdingen. 
Ook het ontspanningselement zal nader worden toegelicht. 
Voor iedereen die al wat langer yoga beoefent en /of een goede 
voorbereiding voor de praktijk (docenten) opleiding.
DATA: De OPEN AVOND op 2 april 2015 is vrij toegankelijk. 
Overige data: 16, 30 apr, 21 mei, 4 , 18 juni, 2, 16 juli, 3, 17 sep, 
1, 15 okt, 5, 19 nov, 3 en12 dec 2015
KOSTEN: € 600,- (inclusief 30 reguliere Hatha Yogalessen plus 
basisboek)

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

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


