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, Yoga en Anatomie.
De dag wordt besloten met Yoga Nidra.
DATA: Zondag 4 november 2018.
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.
YOGA VERVOLGOPLEIDING
In deze bijscholing ligt de nadruk op het ontwikkelen van een
specifiek ademproces (pranayama) en de toestand, waarin het
bewustzijn loskomt van de zintuigelijke afleidingen (pratyahara).
Dit opent de weg naar wezenlijke concentratie, meditatie en samadhi,
ook wel samyama genoemd. Door de transformatie van het
bewustzijn (het doel van rajayoga) wordt het diepzinnige mysterie van
het leven geopenbaard.
DAG: Het zijn 8 bijeenkomsten, steeds op vrijdag, van 11 - 15 u.
VOOR WIE ?: De yoga vervolgopleiding is een nascholing, voor
degenen die een erkende opleiding hebben afgerond.
DATA: 1 feb, 1 en 29 mrt,10 mei, 7 jun, 30 aug, 27 sep, 1 nov 2019.
KOSTEN: € 500,- (plus 20 extra yogalessen, dictaten en certificaat en
daarnaast geldt voor alle andere bijscholingen het gereduceerd tarief).
AANMELDEN: Aanmelding via bovenstaand email-adres.
YOGASPECIALISATIE: MANTRA YOGA
Op de woensdagen van 9.45 - 11.15 u wordt 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 7 november 2018 start de reeks:
MANTRA YOGA (Geluid en Trilling).
Deze wordt gegeven door Natasja de Senerpont Domis
(Hatha/Raja-yogadocente en meditatiedocente).
KOSTEN: € 70,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding),
en € 140,- (tarief voor mensen van buiten), incl. dictaten.
AANMELDEN: Aangezien de 10 lessen een afgerond geheel vormen,
dien je je in te schrijven voor 10 lessen.

