
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 7 oktober 2015 start de 3de reeks: 
MANTRA YOGA (Geluid en Trilling). 
Deze wordt gegeven door Natasja de Senerpont Domis 
(Hatha/Raja-yogadocente en meditatiedocente).
KOSTEN: € 50,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding), 
€ 75,- (gereduceerd tarief voor mensen, die al lessen bij De Blikopener 
volgen) en € 100,- (tarief voor mensen van buiten).
AANMELDEN: Aangezien de 10 lessen een afgerond geheel vormen,
dien je je in te schrijven voor 10 lessen. 

ZOMERYOGA en ZOMERMEDITATIE 
In de zomervakantie worden er yoga-en meditatielessen gegeven op 
de donderdagavond.
De yoga- en meditatielessen lessen worden verzorgd door 
Liesbeth Stoltz (Hatha/Raja yogadocente en meditatiedocente).
Een aantal yogalessen zullen gegeven worden door de 3e en 4e jaars 
studenten van de Blikopener yoga-opleiding.
DAG: Do-avond 19 - 20.15 u (yoga) en 20.30 - 21.45 u (meditatie)
DATA: 23 en 30 juli, 6, 13, 20 en 27 augustus 2015
Het is mogelijk om je in te schrijven voor losse lessen.
KOSTEN: € 10,- /per les (yogales en/of meditatieles Liesbeth Stoltz)
€ 5,- (yogales 3e en 4e jaars Yoga-opleiding) 
AANMELDEN: Aanmelding via bovenstaand email-adres of de
intekenlijst. 

klein YOGAWEEKEND “KRIYA YOGA”
Kriya Yoga is een yogasysteem, dat leidt tot beheersing van de 
Pranastroom (= de stroom van levenskracht), die zich beweegt door 
72.0000 nadis (de astrale zenuwen) in het menselijk lichaam.
Het richt de energie op de drie Granthis of weerstanden en heft deze 
op in het zenuwstelsel. In dit weekend wordt gewerkt vanuit fysieke 
houdingen, ademhaling en meditatie. 
De Kriya-adem leidt je in korte tijd naar een diepe meditatieve 
toestand, die je helderheid geeft en je denken uitzuivert.
DATA: Zat 10 oktober vanaf 8.30 u t/m zondag 11 oktober 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 14 september 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.


