
YOGASPECIALISATIE: Meditatie, weg van het denken 
Hierin maak je contact met het proces van steeds diepere concentratie 
op het object van meditatie. Er is aandacht voor verschillende 
houdingen (staande, zit-en loopmeditatie) en er komen ook andere 
meditatie-vormen (mantra-recitatie, object-en ZEN-meditatie) aan bod. 
Het uitgangspunt daarbij is steeds: onderzoeken en ervaren hoe de 
aangeboden methode voor jou werkt. 
DATA:  17 nov, 8 dec 2021, 5 - 19 jan, 2 - 16 feb, 9 - 23 mrt 2022 
TIJD: wo-avond:19.30 - 21:30 (eens in de 14 dagen)
VYN: 16 punten
VOOR WIE ?:  Voor zowel beginners als gevorderden
DOCENT: Eric Huibers
KOSTEN: € 160,- (incl. dictaten en certificaat).

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.

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, 
Willen is Twijfel, Het ware nemen, Tijd & ruimte en Liefde laten leven.
DAG: Het zijn 6 bijeenkomsten, steeds op vrijdag van 11.15 - 15.00 u.
VOOR WIE ?: De Vervolgopleiding is voor degenen die een erkende 
opleiding hebben afgerond of in het laatste jaar zitten.
DOCENTEN: Hans ‘t Hart - Natasja de Senerpont Domis 
DATA: 25 feb, 25 mrt, 20 mei, 24 juni, 30 sep en 4 nov 2022
KOSTEN: € 400,-  (plus 6 dictaten en certificaat) 
VYN: 20 punten

 

YOGA ORIËNTATIE-OPLEIDING
De cyclus Yoga Oriëntatie is interessant voor degenen, die zich willen oriënteren 
op de Yoga Opleiding en mensen, die zich meer willen verdiepen. 
De onderwerpen die in deze reeks aan bod komen zijn: 
houding, ademtraining, ontspanning,  meditatie en filosofie en de chakraleer.
TIJD:  Vier keer op de do-avond (19.00 - 22 u), steeds 1 x in de 14 dagen, 
DATA: 11 en 25 nov, 2 en 16 dec 2021 
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis en Eric Huibers
KOSTEN: € 220,- : incl. syllabus en 4 extra yogatrainingen, te volgen 
op een reguliere yogales, mits er plek is. 
Dit mag ook een online/les zijn. 


