
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 6 januari 2016 start de 4de reeks: 
KRIYA YOGA: Energie en Kundalini
Deze lessen worden gegeven door Hans ‘t Hart.
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. 

BIJSCHOLING METHODE van DIXHOORN
"Van mind over matter naar mindful presence"
Op 21 november 2015 start de nieuwe bijscholingscursus voor 
yogadocenten op basis van de Methode van Dixhoorn. Deze wordt 
gegeven door Joop van Remortel (Hatha-Raja-yogadocent en 
ontspanningstherapeut).
De cyclus bestaat uit 6 themadagen. Naast het eigen maken van 
technieken wordt er ook steeds achtergrond gegeven aan de werking 
ervan (principes van ontspanning).
DAG: De lessen vinden voornamelijk plaats op zaterdag van 10 - 16 u. 
Een enkele les is op zondag.
DATA: 21 en 22 nov 2015, 13 feb, 26 mrt en 9 apr 2016
KOSTEN: € 395,-  (inclusief werkboek)
AANMELDEN: Aanmelding en informatie bij Joop van Remortel:
www.yoga-adem.nl en joopjcm@home.nl

klein YOGAWEEKEND “LAYA YOGA”
De wereld is geluid. Geluid is hoorbaar geworden licht en licht is 
zichtbaar geworden geluid.
Tijdens het weekend gebruiken we de stem als instrument in het 
oefenen. De opgeroepen vibratie brengt ons in overeenstemming met 
onze individuele toon….. uniek en onvergelijkbaar. 
Laya Yoga is een vorm van mantrische herhaling van bepaalde 
klanken, die diep in ons door kunnen dringen.
DATA: Zat 27 feb vanaf 8.30 u t/m zondag 28 feb 2016 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 8 februari 2016

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.


