
YOGASPECIALISATIES op de di-ochtend: YOGA NIDRA
Yoga Nidra is diepte-ontspanning op onderbewust niveau.  De diepe ontspan-
ning kan energietekorten in jou aanvullen en werkt op alle niveau’s zuiverend 
door. In deze bijscholing wordt het gecombinineerd met Yin Yoga. De combinatie 
van deze 2 yogavormen biedt je de mogelijkheid om een diepe staat van 'zijn' te 
ervaren, waarbij lichaam en geest tot rust komen, blokkades op allerlei niveau 
kunnen worden verwerkt en opgelost, en lichaam en geest zich kunnen openen
DATA/TIJD: dinsdag (11 -13 u): 14 - 28 mrt, 11 apr, 9 - 23 mei, 6 - 20 jun 2023
VOOR WIE ?: Voor zowel beginners als gevorderden
De reeks start met 7 p en er kunnen maximaal 13 p in de zaal.
DOCENT: Agnes de Graaf 
VYN: 14 punten 
KOSTEN: € 195,- (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.

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 de studenten van het examenjaar. 
DOCENTEN: Hans ‘t Hart - Natasja de Senerpont Domis 
DATA: 17 feb, 31 mrt, 12 mei, 23 juni, 29 sep en 3 nov 2023
KOSTEN: € 400,-  (plus dictaten en certificaat) 
VYN: 20 punten

YOGASPECIALISATIE op de di-ochtend: 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 
door middel van mudra’s, adem, klank, kleur, beeld en meditatie. We werken 
met de 7 hoofdchakra’s: Muladhara (bestaanswil), Svadisthana (voortbestaan), 
Manipura (wil-vaardigheid), Anahata (belangeloze liefde), Vishuddha 
(expressie), Ajna (intuïtie) en Sahasrara (inspiratie).
DATA/TIJD: dinsdag  (11 -13 u): 7 - 21 mrt, 4 - 18 apr, 16 - 30 mei, 13 jun 2023 
VYN: 14 punten
VOOR WIE ?: Voor zowel beginners als gevorderden
De reeks start met 7 p en er kunnen maximaal 13 p in de zaal.
DOCENT: Natasja de Senerpont Domis
KOSTEN: € 195,- (plus dictaten en certificaat)


