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: Zaterdag 12 december 2020.
Je bent vanaf 10.30 u welkom met thee en koffie. Om 11 u start ons
programma, dat om uiterlijk 14 u beëindigd zal worden.
KOSTEN: Toegang is vrij (maximaal 11 p).
BENODIGDHEDEN: Makkelijk zittende kleding.
Kussentjes en dekentjes zijn aanwezig in de zaal.
AANMELDEN: Aanmelding en informatie: bovenstaand email-adres.
YOGA VERVOLGOPLEIDING
De nadruk ligt hier op het ontwikkelen van een specifiek ademproces
en de toestand, waarin het bewustzijn loskomt van de zintuigelijke
afleidingen. Dit opent de weg naar wezenlijke concentratie en meditatie.
Onderwerpen: Levenskracht, Rust is de meester van elke beweging,
Afleiding als inleiding, Willen is Twijfel, Het ware nemen, Tijd & ruimte,
Dimensies van grof naar fijn en Lichter worden.
DAG: Het zijn 8 bijeenkomsten, steeds op vrijdag van 11.15 - 15.15 u.
VOOR WIE ?: De Vervolgopleiding is voor degenen die een erkende
opleiding hebben afgerond of in het laatste jaar zitten (max. 11 p).
DOCENTEN: Hans ‘t Hart (theorie en praktijk) en Natasja de Senerpont
Domis (praktijk)
DATA: 22 jan, 26 feb, 26 mrt, 23 apr,11 jun, 16 juli, 15 okt, 5 nov 2021
KOSTEN: € 500,- (plus 8 dictaten en certificaat)
VYN: 28 punten

YOGASPECIALISATIES op de wo-ochtend: YOGA NIDRA
Yoga Nidra is diepte-ontspanning op onderbewust niveau.
Hierdoor kunnen karmische blokken waar je in dit leven nog last van
hebt, oplossen. De diepe ontspanning biedt je de mogelijkheid om je
energietekorten aan te vullen en werkt op alle niveau’s zuiverend door.
DATA: 20 -27 jan, 3,10 en 24 feb, 3, 10, 17, 24, 31 mrt 2021
TIJD: 9.45 - 11.15 u
VOOR WIE ?: Deze praktijkbijscholing is voor iedereen toegankelijk.
Hij start met 7 p en er kunnen op dit moment max. 11 p in de zaal.
DOCENT: Joop van Remortel (Hatha en Rajayogadocent en
ontspanningstherapeut)
VYN: 13,5 punten
KOSTEN: € 160,-

