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 meditatie.
De dag wordt afgesloten met Yoga Nidra.
DATA: Zaterdag 13 april 2019.
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.
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: 8 wo- ochtenden van 9.45 - 11.30 u, wekelijks.
DATA: 8, 15, 22 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni 2019
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis (Hatha Raja yoga-en
meditatiedocent)
VYN-punten: 14 punten
KOSTEN: € 80,- (gereduceerd studententarief) en € 150,- (tarief voor
mensen van buiten).
BIJSCHOLING “ADEM BEWUST”:
"Van mind over matter naar mindful presence". Op zaterdag 8 sept
start de bijscholing “Adem Bewust”, op basis van de Methode van
Dixhoorn. De cyclus bestaat uit 6 themadagen. Naast het eigen maken
van technieken wordt er ook steeds achtergrond gegeven aan de werking ervan (principes van ontspanning).
DAG: De lessen vinden plaats op zater-en zondagen van 10 - 16 u.
DOCENT: Joop van Remortel (Hatha-Raja-yogadocent en
ontspanningstherapeut).
DATA: 7 sep. 2 en 16 nov, 14 dec 2019, 11 en 25 jan 2020
VYN-punten: 36 u
KOSTEN: € 395,- (inclusief werkboek)
Aanmelden: www.yoga-adem.nl en joopjcm@home.nl

