Voor onderstaande activiteiten, aanmelding 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.
OPEN DAG de Blikopener YOGA opleidingen
Tijdens deze dag krijg je een indruk van ons lesaanbod en maak je
kennis met een aantal docenten van de opleiding.
In het programma komen aan bod: Hathayoga met de daarbij essentiële
ademtraining, Mantrayoga en Yoga Nidra.
De dag wordt besloten met eenvoudige meditatieve oefeningen.
DATA: Zaterdag 27 mei 2017.
Je bent vanaf 10.30 u welkom met thee en koffie. Om 11 u start ons
programma, dat om uiterlijk 15 u beëindigd zal worden.
KOSTEN: Toegang is vrij.
BENODIGDHEDEN: Makkelijk zittende kleding.
Kussentjes en dekentjes zijn aanwezig in de zaal.
AANMELDEN: Aanmelding via bovenstaand email-adres.
YOGAWEEKEND “RAJAS - TAMAS - SATTVA ”
Rajas, tamas en sattva zijn de 3 grote krachten in het universum,
waarop alles is gebaseerd. Rajas is het beweegvermogen, tamas is het
volhardingsvermogen en sattva is het evenwichtsvermogen.
In hathayoga ervaren wij deze principes ook, door het uitvoeren (rajas)
van een houding (tamas) en het resultaat of de doorstroming daarvan
(sattva). En in meditatie komen we deze drie krachten respectievelijk
tegen als: het met grote aandacht ‘zitten’, de aandacht gericht houden
op één object, om zo te komen tot eenheidsbeleving.
In het 35e yogaweekend gaan we deze 3 krachten herkennen en
onderzoeken hoe deze in onszelf werkzaam zijn.
DATA: vrijdag 2 juni vanaf 18.30 u t/m zondag 4 juni 15.30 u
KOSTEN: € 220,- (2-persoonskamer)
AANMELDEN: Vóór 8 mei 2017 via bovenstaand email-adres.
Het weekend is verplicht voor de studenten van de opleiding en ook
toegankelijk voor mensen van buiten.
WORKSHOP: YOGA NIDRA
Yoga Nidra is diepte-ontspanning op onderbewust niveau. Hierdoor
kunnen karmische blokken, waar je in dit leven nog last van hebt,
oplossen.
De diepe ontspanning biedt je de mogelijkheid om je energietekorten
aan te vullen en werkt op alle niveau’s zuiverend door.
DATUM: Zondag 21 mei 2017 van 10 - 14.30 u
DOCENT: De lessen worden gegeven door Joop van
Remortel (Hatha-Raja yogadocent en ontspanningstherapeut).
KOSTEN: € 40,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding),
en € 65,- (tarief voor mensen van buiten).
AANMELDEN: Aanmelding via bovenstaand email-adres.

