
NIEUW: YOGASPECIALISATIES op de woensdagochtend
Op de woensdagen van 10 - 11.30 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 17 juni 2015 start de 2de reeks: HARA YOGA
(Yoga en Dragend Midden). Deze wordt gegeven door Liesbeth Stoltz
(Hatha-Raja-yogadocente en meditatiedocente).
KOSTEN: € 50,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding)
€ 100,- (tarief voor mensen van buiten).
AANMELDEN: Aangezien de 10 lessen een afgerond geheel vormen,
dien je je in te schrijven voor 10 lessen. 

LEZING Wim van de Laar: “UPANISHADS” 
De Upanishads gelden als de meest oorspronkelijke wijsheidsteksten 
van het hindoeïsme. Het fundamentele onderricht van deze teksten 
betreft de uiteindelijke werkelijkheid en, met het besef daarvan, vrijheid 
of Zelf-realisatie. In de lezing gaat de yogadocent Wim van de Laar, die 
7 jaar lang deze teksten vertaalde, in op de historische en culturele 
context van de Upanishads en hoe de teksten praktisch gelezen 
kunnen worden. Daarnaast wijdt hij uit over de kernthema's van het 
onderricht en de filosofie: het Ene of Uiteindelijke, dat “zonder 
tweede” is, de aard van de wereld en de vrije kern van het “zelf-zijn”,  
onwetendheid en bevrijding. 
DATUM: zondagmiddag 7 juni 13 - 15 u 
KOSTEN: € 10,- (inc. koffie/thee)
AANMELDEN: via bovenstaand emailadres

Overige activiteiten:
LEZING “Germaanse Geneeskunde” Walter Oomen: wo 20 mei 11-12 u. Kosten € 5,- .
Congres VYN: WORKSHOP “Pranayama en Meditatie” Hans ‘t Hart op vrij 8 mei 11 - 13 u
Info en aanmelding: www.yoganederland.nl

YOGAWEEKEND “INSTINCT  -  INTUÏTIE  -  INTER-ESSE”
Yoga is je aangespoord voelen, dieper inzicht te krijgen in de 
oorsprong van je huidige toestand. Hierbij is het aansporen, instinct 
(=onbewust gehanteerde intuïtie) en is intuïtie (=bewust gehanteerd 
instinct), het gewaarworden. 
Vanuit dit dieper inzicht ontstaat wezenlijke interesse in de grote 
geheimen van jezelf. Het “er-tussen-zijn” (=inter-esse) is de 
verschilsverhandeling, die je in het NU brengt.
DATA: vrijdag 12 juni vanaf 18.30 u t/m zondag 14 juni 15.30 u
KOSTEN: € 220,- (2-persoonskamer)
AANMELDEN: Het weekend is verplicht voor de studenten van 
de opleiding (aanmelding via bovenstaand email-adres of intekenlijst) 
en ook toegankelijk voor mensen van buiten.
ANNULEREN: vóór 22 mei 2015

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.

Magritte


