Voor onderstaande activiteiten, aanmelding en verdere informatie kun je
mailen naar huisunisis@gmail.com of bellen naar: 0135356137.
De hieronder vermelde BIJSCHOLINGEN zijn erkend volgens de richtlijnen van
De Vereniging voor Yogadocenten Nederland.
START de Blikopener YOGA opleidingen - 1e JAAR
De opleiding tot Hatha –en Rajayogadocent(e) is ontstaan vanuit de
behoefte het ‘zelf’ beoefenen van yoga aan te wakkeren.
Zo kunnen ervaring, inzicht en enthousiasme een liefdevol fundament
worden in jouw leven, hetgeen je altijd door kunt geven.
Dit jaar start het 1e jaar op maandagavond 6 sep 2021.
DATA/TIJDEN: De 1e avond (6 sep: 19-22 u) is een inloopavond.
KOSTEN: t/m 15 juli geldt een vroegboekkorting (zie Tarieven).
BENODIGDHEDEN: Makkelijk zittende kleding.
Kussentjes en dekentjes zijn aanwezig in de zaal.
AANMELDEN/INFO: 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 - persoonlijkheid) is opgelost.
Jij bent onsterfelijk, totdat je het tegendeel bewijst…
DATA: vrijdag 10 jsep(18.30 u) t/m zondag 12 sep 2021 (15.30 u)
KOSTEN: € 265,VYN-punten: 20 punten
AANMELDEN: Bovenstaand email-adres. Het weekend is verplicht
voor de opleiding en beperkt toegankelijk voor mensen van buiten.
PRAKTIJKBIJSCHOLING “KRIYA YOGA” OP WO-OCHTEND
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 de bijscholing 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/TIJD: 8, 15, 22 en 29 sep, 6 en 13 okt 2021 (9.30 - 11.30 u)
VOOR WIE?: Deze specialisatie is voor iedereen toegankelijk.
DOCENT: Hans ‘t Hart
KOSTEN: € 160,VYN-punten: 12 punten
AANMELDEN: Aanmelding via bovenstaand email-adres.

