Voor onderstaande activiteiten 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.
YOGA BASISOPLEIDING
Op donderdagavond 7 april 2016 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 WIE: Voor iedereen die al wat langer yoga beoefent en /of een
goede voorbereiding voor de praktijk (docenten) opleiding.
DATA: De OPEN AVOND op donderdag 7 april 2016 is vrij toegankelijk.
Overige data: 21 apr, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni, 7 juli, 8 en 22 sep,
6 en 20 okt, 3 en 17 nov, 1, 15 en zat 17 dec 2016
KOSTEN: € 600,- (inclusief 30 reguliere Hatha Yogalessen plus
basisboek)
YOGASPECIALISATIES op donderdag- en woensdag-ochtend
Op woensdag-en donderdagochtenden zal steeds door een andere
docent een yogaspecialisatie worden gegeven.
De cycli van 10 lessen gelden als praktijkbijscholing en vormen een
afgerond geheel. De lessen zijn toegankelijk voor zowel beginners,
als gevorderden.
DATA: Op donderdag 7 apr 2016 (10 - 11. 30 u) start:
NADA YOGA: Klank en ruimte
De lessen worden gegeven door Natasja de Senerpont Domis.
(Hatha-Rajayogadocent en meditatiedocente)
KOSTEN: € 50,- (studenten in opleiding)
€ 100,- (mensen buiten de opleiding)

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 10 apr 2016 van 13 - 15 u
KOSTEN: € 10,- (inc. koffie/thee)
AANMELDEN: via bovenstaand emailadres

