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: 12 en 19 okt, 2, 9, 16, 23 en 30 nov, 7 dec 2022 (8 x op wo: 9.30-11.30 u)
VYN: 16 punten
VOOR WIE ?: Iedereen die interesse heeft in de werking van klank en trilling
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis
KOSTEN: € 195,- (incl. dictaten en certificaat).

YOGADAG: “KLANK en ONTSPANNING”
Op deze dag worden de “voertuigen” van klanken en mantra’s gebruikt als
middel om naar binnen toe te reizen. Om contact te maken met de trilling van
klank, werk je eerst fysiek en hardop met het geluid van je stem. De ochtend
wordt dan afgesloten met het van binnen herhalen van verschillende mantra
chakra-klanken. Ook in de middag is het doel het ervaren van klank. Je wordt
meegenomen in een meditatie en klankreis. Deze ervaring wordt uitgediept met
de beschikbare instrumenten en afgesloten met een gezamenlijke klankreis.
DAG/TIJD: zondag 9 oktober 2022 van 10 - 17 u, welkom vanaf 10.30 u
VYN: 7 punten
VOOR WIE ?: Iedereen die interesse heeft in de werking van klank en trilling
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis (Hatharaja yogadocente) en Monique
de Jong (Klankspecialiste)

ESOTERISCHE BOEKENMARKT
Uit de voorraad van Hans ‘t Hart: Yoga, Zen, Tao, Boeddhisme, Tarot, oude
beschavingen, buitenaardsen, heilige geometrie en nog veel meer...
DATA: zondag 16 oktober 2022 van 11 - 15 u
KOSTEN: kosteloos
AANMELDEN: Graag via bovenstaand emailadres.

