
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, Yoga Nidra en Meditatie. 
DATA: Zondag 24 april 2022
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. 
VOOR WIE?: Iedereen die interesse heeft in de activiteiten, die plaatsvinden 
in de Blikopener.

BIJSCHOLING: YOGA en LESGEVEN
Deze didactische module is alleen voor de mensen die hier in opleiding zijn of 
voor docenten, die een erkende yoga-opleiding hebben afgerond. Gekoppeld 
aan het leren lesgeven komen praktisch en theoretisch aan bod: eenvoudige 
ademtraining, koepel en performance, stemgebruik, lesopbouw, ontspannings-
methodes en lesgeven vanuit je dragende midden. 
De beste manier om iets te leren, is er les in te geven (Seneca). 
TIJD:  10 keer op de do-avond (19.00 - 22 u), steeds 1 x in de 14 dagen, 
DATA: 12 mei, 9 - 30 juni, 14 juli, 15 - 29 sep, 13 okt, 10 - 24 nov en 14 dec 
2022
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis en Agnes de Graaf
KOSTEN: € 295,- : incl. syllabus. 
AANMELDEN: De cyclus start met 6 p en de maximaal groepsgrootte is 12 p. 

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 ORIËNTATIE
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 wo-avond (19.00 - 22 u), steeds 1 x in de 14 dagen, 
DATA: 11 en 25 mei, 8 en 22 juni 2022 
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. 


