
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 7 ovember 2021
Je bent vanaf 10.00 u welkom met thee en koffie. Om 10.30 u start ons 
programma, dat om uiterlijk 13 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.

YOGADAG: Bijscholing “KLANK en ONTSPANNING”
Op deze dag vormen klanken en mantra’s de leidraad om je mee te nemen op 
een innerlijke reis langs de chakra’s, die verbonden zijn met verschillende 
zaadklanken. Om contact te maken met de trilling van klank, werk je eerst 
binnen de verschillende asana’s met het geluid van je stem. Naarmate de de 
dag vordert zullen de oefeningen steeds verfijnder worden om je aandacht naar 
binnen te richten. De dag wordt afgesloten met ontspanningsoefeningen (yoga 
nidra), ondersteund door een samenspel van verschillende klankschalen. 
DAG/TIJD: zondag 14 november 2021 van 10 - 17 u, welkom vanaf 10.30 u
VYN: 7 punten
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis  
KOSTEN: € 95,- (inc. koffie/thee, versnapering en certificaat) 
AANMELDEN: Er kunnen op dit moment max. 11 p in de zaal.

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.

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:  27 okt, 3, 10, 17 en 24 nov,1, 8, 15 dec 2021 (wo: 9.30-11.15 u)
VYN: 14 punten
VOOR WIE ?:  Voor iedereen die interesse heeft de werking van klank en trilling
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis 
KOSTEN: € 160,- (incl. dictaten en certificaat).
AANMELDEN: Er kunnen op dit moment max. 11 p in de zaal.


