
De hieronder vermelde BIJSCHOLINGEN zijn erkend volgens de richtlijnen van 
De Vereniging voor Yogadocenten Nederland.

Voor onderstaande activiteiten, aanmelding en verdere informatie kun je 
mailen naar fam.thart@home.nl, huisunisis@gmail.com of bellen naar: 0135356137.

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 27 juni 2021
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. 
BENODIGDHEDEN: Makkelijk zittende kleding. 
Kussentjes en dekentjes zijn aanwezig in de zaal. 
AANMELDEN: Er kunnen op dit moment max. 11 p in de zaal.
Aanmelding en informatie via bovenstaand email-adres.

YOGAWEEKEND “ONSTERFELIJKHEID”
Lichamelijke onsterfelijkheid is de enige zaak, waar je je leven niet voor 
kunt geven. En als je dan toch al voortleeft na de dood, waarom blijf je 
dan niet gewoon hier? 
De basisgedachte van fysieke onsterfelijkheid is, dat je persoonlijk 
verantwoording kunt nemen voor de bestemming van je fysieke 
lichaam als uitdrukking van het goddelijke. 
Je kunt pas onsterfelijk worden, als je ‘Ik-ben-heid’ (= ego - persoon-
lijkheid)  is opgelost. 
Jij bent onsterfelijk, totdat je het tegendeel bewijst…
DATA: vrijdag 18 juni (18.30 u)  t/m zondag 20 juni 2021 (15.30 u)
KOSTEN: € 265,- 
AANMELDEN: Bovenstaand email-adres. Het weekend is verplicht 
voor de opleiding en beperkt toegankelijk voor mensen van buiten. 

 

4 x YOGA ORIËNTATIE
Yoga Oriëntatie is voor iedereen die interesse heeft in het yogaproces.
Tevens is het een goede voorbereiding op de Yogadocenten Opleiding, 
die dit jaar op ma 6 september 2021 zal starten.  
Praktijk en theorie vullen elkaar aan. Je maakt op een speelse en 
oriënterende manier kennis met onderwerpen als: ademtraining, 
chakras, ontspanning en concentratie. Het is voor jou misschien net 
die stimulans, die jou uitnodigt om hiermee verder te gaan. 
DATA/ TIJD: Donderdag 19 - 22 u: 3 en 17 juni, 1 en 15 juli 2021
DOCENT: Hans ‘t Hart en Natasja de Senerpont Domis
KOSTEN: € 220,- 
De behandelde theorie krijg je steeds digitaal opgestuurd.
Gedurende de duur van deze cyclus heb je recht op extra yogalessen
online.


