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.
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: 31 jan, 6 mrt, 3 apr, 15 mei, 19 jun, 11 sep, 9 okt, 6 nov 2020
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 (Geluid en Trilling)
In deze praktijkbijscholing ga je in de houdingen en meditaties werken
met zowel de klank van je stem, als de trilling daarvan.
Klankvibraties kunnen diep in ons doordringen en hebben een
zuiverende werkzaamheid. Ze bieden je de mogelijkheid om in contact
te komen met je innerlijke geluid.
DATA: 13, 20, 27 nov, 4,11, 18 dec 2019 en 8, 15, 22, 29 jan 2020
TIJD: Op wo-chtend (9.45-11.15 u)
VOOR WIE ?: Voor beginners en gevorderden
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis
(Hatha/Raja-yogadocente en meditatiedocente).
KOSTEN: € 80,- (gereduceerd tarief voor studenten van de opleiding),
en € 150,- (tarief voor mensen van buiten), incl. dictaten.
AANMELDEN: Aanmelding via bovenstaand email-adres
Yintense WORKSHOP
In deze workshop word je meegenomen in de kosmos van meridianen,
epigenetica en kwantumfysica... Aangezien je langere tijd in een
houding vertoeft, zal er gedurende de les al veel informatie met jou
gedeeld worden. Tijdens Yin yoga gebruik je jouw lichaam niet om in
de houding te komen, maar om in de houding jouw lichaam te voelen.
De yogavorm is gebaseerd op de meridianenleer. Door de diepe lagen
(bindweefsel) te stimuleren, kan de energie in de meridianen weer gaan
stromen en kunnen “bevroren emoties” vrij komen.
DATUM/ TIJD: zaterdag 30 nov 2019 van 10.30 -14 u
DOCENT: Patricia Schaaper (Hatha en Yin yogadocente)
KOSTEN: € 40,AANMELDEN: Aanmelding via bovenstaand email-adres.

