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 Yoga Nidra.
DATA: Zondag 29 september 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 en informatie via bovenstaand email-adres.

klein YOGAWEEKEND “KRIYA YOGA”
Kriya Yoga is een yogasysteem, dat leidt tot beheersing van de
Pranastroom (= de stroom van levenskracht), die zich beweegt door
72.0000 nadis (de astrale zenuwen) in het menselijk lichaam.
Het richt de energie op de drie Granthis of weerstanden en heft deze
op in het zenuwstelsel. In dit weekend wordt gewerkt vanuit fysieke
houdingen, ademhaling en meditatie.
De Kriya-adem leidt je in korte tijd naar een diepe meditatieve
toestand, die je helderheid geeft en je denken uitzuivert.
DATA: Zat 5 oktober vanaf 8.30 u t/m zondag 6 oktober 15.30 u
KOSTEN: € 250,- (een 1-persoonskamer kost € 27,50 meer )
AANMELDEN: Aanmelding via bovenstaand email-adres of de
intekenlijst. Het weekend is ook toegankelijk voor mensen van buiten.
ANNULEREN: vóór 13 september 2019
praktijk-BIJSCHOLING: MEDITATIE
Hierin maak je contact met het proces van steeds diepere concentratie
op het object van meditatie. Er is aandacht voor verschillende
houdingen (staande, zit-en loopmeditatie) en er komen ook andere
meditatie-vormen (mantra-recitatie, object-en ZEN-meditatie) aan bod.
Het uitgangspunt daarbij 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: 25 sep, 9 en 23 okt, 6 en 20 nov, 4 en 18 dec 2019, 8 en 22 jan,
5 feb 2020
DOCENT: Eric Huibers (Hatha Raja yoga-en meditatiedocent)
KOSTEN: € 80,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding),
en € 150,- (tarief voor mensen van buiten).

