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.
NIEUW: YOGA ORIËNTATIE-OPLEIDING
De cyclus Yoga Oriëntatie geeft je meer inzicht in het gehele yogaproces, praktisch en theoretisch. Het is interessant voor degenen, die
zich willen oriënteren op de Yoga Opleiding en mensen, die zich meer
willen verdiepen. Je wordt op een speels oriënterende manier in kennis
gebracht met achtergronden van andere yogavormen (o.m. hathayoga,
raja yoga, mantra yoga, kriya yoga). Andere onderdelen die aan bod
komen zijn: houding, ademtraining, ontspanning, subtiele anatomie,
filosofie, verschilsdenken (swabhawat), en chakraleer.
DATA/ TIJD: Het zijn 9 bijeenkomsten, die starten op donderdag
31 aug, steeds 1 x in de 14 dagen, van 19.30 - 22 u.
DOCENT: Hans ‘t Hart en Natasja de Senerpont Domis
KOSTEN: € 385,- (inclusief syllabus en 10 extra yogatrainingen)
NIEUWE PRAKTIJKBIJSCHOLING: YOGA en CHAKRA’S
In deze bijscholing leer je aan de hand van asana’s de eigenschappen
van de chakra’s kennen op fysiek gebied, waarbij ook de klierwerking
aan bod komt. Dit contact ga je verfijnen door middel van mudra’s,
adem, klank, kleur, beeld en (geleide) meditatie.
We zullen steeds werken met de 7 hoofdchakra’s: Muladhara,
Svadisthana (voortbestaan), Manipura (wil en vaardigheid), Anahata
(belangeloze liefde), Vishuddha (expressie), Ajna (intuïtie) en
Sahasrara (inspiratie).
DAG/ TIJD: 10 wo- ochtenden van 9.45 - 11.15 u, wekelijks
DATA: 30 augustus t/m 8 november 2017
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis (Hatha Raja yoga-en
meditatiedocent)
KOSTEN: € 60,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding),
en € 120,- (tarief voor mensen van buiten).
NIEUWE PRAKTIJKBIJSCHOLING: SAMYAMA MEDITATIE
Samyama is het proces van steeds diepere concentratie op het object
van meditatie. In deze bijscholing is er aandacht voor verschillende
houdingen, zoals staande, zit-en loopmeditatie. Ook andere meditatievormen (mantra-recitatie, object-en ZEN-meditatie) komen aan bod.
Het uitgangspunt hierbinnen is steeds: onderzoeken en ervaren
hoe de aangeboden methode voor jou werkt.
DAG/TIJD: 10 do-avonden van 19.15 u - 21.15 u, eens in de 14 dagen.
DATA: 7/21 sep, 5 okt, 2/16/30 nov, 14 dec 2017, 18 jan, 1/15 feb 2018
DOCENT: Eric Huibers (Hatha Raja yoga-en meditatiedocent)
KOSTEN: € 60,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding),
en € 120,- (tarief voor mensen van buiten).

