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, tenzij het anders is aangegeven.
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 k
omen aan bod: Hathayoga met de daarbij essentiële ademtraining,
Mantrayoga en meditatie. De dag wordt afgesloten met Yoga Nidra.
VOOR WIE?: De dag is niet alleen geschikt voor geïnteresseerden in
de opleiding, maar ook bedoeld voor degenen die onze reguliere yogalessen of yogaspecialisaties willen volgen.
DATA/TIJD: Zaterdag 18 april 2020 (11- max 15 u). Je bent vanaf
10.30 u welkom met thee en koffie.
KOSTEN: Toegang is vrij.
BENODIGDHEDEN: Makkelijk zittende kleding.
Kussentjes en dekentjes zijn aanwezig in de zaal.
AANMELDEN: yoga@blikopener.info 0135356137
YOGADAG op zondag: YOGA en KLANK
De wereld is geluid. Geluid is hoorbaar geworden licht en licht is zichtbaar geworden geluid. Op deze yogadag gebruiken we de stem als
instrument in het oefenen. Je werkt vanuit de houdingen, Pranayama
en concentratie/meditatie. Door herhaling van specifieke klanken
kunnen deze diep in ons doordringen. De opgeroepen vibratie kan ons
in overeenstemming brengen met onze individuele toon….. uniek en
onvergelijkbaar.
VOOR WIE?: beginners en gevorderden
DAG: zondag 29 mrt 2020 10 - 17 u (dag kan iets uitlopen)
DOCENTEN: Hans ‘t Hart en Natasja de Senerpont Domis
VYN: 7 punten
KOSTEN: € 85,- (plus versnaperingen, koffie en thee plus dictaten).
PRAKTIJKBIJSCHOLING: YOGA en CHAKRA’S
Aan de hand van asana’s leer je de chakra-eigenschappen kennen
op fysiek gebied, waarbij ook de klierwerking aan bod komt. Dit contact
ga je verfijnen d.m.v. mudra’s, adem, klank, kleur, beeld en meditatie.
We werken steeds met de 7 hoofdchakra’s: Muladhara (bestaanswil),
Svadisthana (voortbestaan), Manipura (wil en vaardigheid), Anahata
(belangeloze liefde), Vishuddha (expressie), Ajna (intuïtie) en Sahasrara
(inspiratie).
DAG/ TIJD: 10 wo- ochtenden van 9.45 - 11.30 u, wekelijks
DATA: 6, 13, 20 en 27 mei, 3, 10, 17 en 24 juni, 1 en 8 juli 2020
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis
VYN-punten: 15 punten
KOSTEN: € 90,- (gereduceerd studententarief) en € 160,- (tarief voor
mensen van buiten).

