
YOGASPECIALISATIE: YOGA en CHAKRA’S
Aan de hand van asana’s leer je de chakra-eigenschappen kennen 
op fysiek gebied, waarbij ook de klierwerking aan bod komt. Dit contact 
ga je verfijnen d.m.v. mudra’s, adem, klank, kleur, beeld en meditatie. 
We werken steeds met de 7 hoofdchakra’s: Muladhara (bestaanswil), 
Svadisthana (voortbestaan), Manipura (wil-vaardigheid), Anahata (belangeloze 
liefde), Vishuddha (expressie), Ajna (intuïtie) en Sahasrara (inspiratie).
DATA:16, 23 en 30 mrt, 6, 13 en 20 apr, 11 en 18 mei 2022  
TIJD: wo-ochtend: 9.30 - 11:15 u 
VYN: 14 punten
VOOR WIE ?:  Voor zowel beginners als gevorderden
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis
KOSTEN: € 175,-  (plus 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.

Nieuwe jaartraining: MANTRA YOGA: OPLEIDING
Nada Brahma staat voor de wereld is geluid. Nada betekent zowel trilling als klank. 
In deze jaartraining werk je met stoffelijke, akoestische klanken en de ijlere, 
mentale geluidstrillingen. De verfijning van de klank biedt jou een voertuig om naar 
een steeds subtieler niveau te bewegen. Aan bod komen: klanken binnen de 
houdingen en pranayama’s, (bija)mantra’s - yantra’s - mudra’s, het verkennen van 
je innerlijke geluidsruimte in meditatie en de stilte daar achter.
DAG: Het zijn 9 bijeenkomsten, steeds op do-ochtend van 9.30 - 12.30 u.
VOOR WIE ?: Deze opleiding is voor de studenten in opleiding, afgestudeerden 
of degenen die hier al een Mantra Yoga bijscholing hebben gevolgd. 
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis 
DATA: 31 mrt, 21 apr, 19 mei, 9 juni, 7 juli, 15 sep, 6 okt, 3 nov en 15 dec 2022
KOSTEN: € 400,-  (plus dictaten en certificaat) 
VYN: 27 punten

 

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 wo-middag 16 feb 2022. Bij wijze van uitzondering 
zullen alle 4 de opleidingsjaren van deze groep plaatsvinden op de wo-middagen.
DATA/TIJDEN: De 1e middag (16 feb: 13-16 u) is een inloopmiddag. 
KOSTEN: T/m 31 jan 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.


