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.
klein YOGAWEEKEND “PRANAYAMA RAJA YOGA”
De manier waarop we ademen vormt voor de yogi een letterlijke spiegel
van de geestelijke wervelingen en wijzigingen, die bij de gemiddelde
mens plaatsvinden.
De ademoefeningen in Pranayama (letterlijk “energievermeerdering”)
brengen je adem en hierdoor ook je geest tot rust. Dit vormt een goede
basis om te komen tot meditatie, hetgeen bij het pad van Raja Yoga
hoort. Deze yogavorm (ook wel koninklijke yoga genoemd) richt zich op
de beheersing van de geest, zodat deze geen enkele vorm aanneemt.
DATA: Zat 6 okt vanaf 8.30 u t/m zondag 7 okt 2018 15.30 u
VYN: 12 punten
DOCENTEN: Hans ‘t Hart en Natasja de Senerpont Domis
KOSTEN: € 240,- (2-persoonskamer)
AANMELDEN: Bovenstaand email-adres.
praktijk-BIJSCHOLING: 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 wo-avonden van 19.30 u - 21.30 u, eens in de 14 dagen.
DATA: 10 en 24 okt, 7 en 21 nov, 5 en 19 dec 2018, 9 en 23 jan,
6 en 20 feb 2019
VYN: 20 punten
DOCENT: Eric Huibers (Hatha Raja yoga-en meditatiedocent)
KOSTEN: € 70,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding),
en € 140,- (tarief voor mensen van buiten).
WORKSHOP: Kennismaking met CRITICAL ALIGNMENT
In deze workshop zoek je naar de plekken in het lichaam, waar je vaak
spanning vasthoudt. Deze spanning zorgt ervoor, dat spieren en
gewrichten stijf worden. Dit geeft klachten aan het bewegingsapparaat
en een gevoel van mentale spanning.
Met gebruik van je adem en speciaal ontwikkelde tools ga je deze
structurele spanning proberen te doorbreken.
Vanuit deze nieuwe situatie bouwen kun je dan weer kracht opbouwen
om op een nieuwe, ontspannen en vrijere manier te bewegen.
DATUM: Zaterdag 29 sep van 10 - 13.30 u
DOCENT: Jan Kamp (docent Hatha/Raja en Critical Alignment)
KOSTEN: € 45,AANMELDEN: Aanmelding via bovenstaand email-adres.

