
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 4 sep 2022
TIJD: 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 van de Blikopener. 

YOGAWEEKEND: YOGA en de ELEMENTEN
Wij bestaan letterlijk uit een samenvloeiing van de 5 elementen: aarde, 
water, vuur lucht en ether. Tijdens dit weekend kunnen wij inzicht 
krijgen op welke manier deze elementen zich in onszelf uitdrukken. 
In de mens openbaart zich alles in één. 
In dit weekend gebruiken we de 5 elementen om ons te verdiepen in 
de werking en de symboliek ervan, d.m.v. hathayoga asana, pranyama 
en element-meditatie.
DATA: vrijdag 17 juni vanaf 18.30 u t/m 15.30 u zondag 19 juni 2022 
KOSTEN: € 280,- (2-persoonskamer)
AANMELDEN: Bovenstaand email-adres. Het weekend is verplicht 
voor de opleiding en ook toegankelijk voor mensen van buiten. 

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 12 sep 2022.
DATA/TIJDEN: De 1e avond (12 sep: 19 - 22 u) is een inloopavond. 
KOSTEN: t/m 15 juli 2022 geldt een vroegboekkorting.  
BENODIGDHEDEN: Makkelijk zittende kleding. 
Kussentjes en dekentjes zijn aanwezig in de zaal. 
AANMELDEN/INFO: Er zijn 13 plekken in de zaal. 
Aanmelding en informatie via bovenstaand email-adres.


