ONLINE & OFFLINE CURSUS

YOGA SUTRAS VAN
PATANJALI
***

VERDIEP JE YOGA, MEDITATIE EN/OF YOGA NIDRA BEOEFENING

YOGA NIDRA ACADEMY

Het is me in mijn leven gegeven om me dagelijks te verdiepen in Yoga, Meditatie
en Yoga Nidra. Yoga is een enorm grote passie van me. Wat ik miste in de
opleidingen die ik volgde, was meer (inhoudelijke) kennis over de Yoga Sutras
van Patanjali. Vanuit een diepe innerlijke behoefte naar meer bewustzijn en
inzicht op dit vlak startte ik mijn eigen onderzoek. Ik stuitte al snel op boeken die
voor mij niet passend voelde. Het voelde door woordgebruik en de wijze van
uitleg niet helder en passend voor me en dus ontstond een diepe behoefte aan
uitleg op een toegankelijke wijze. Deze kon ik voor mezelf niet op één specifieke
plek vinden en dus heb ik meerdere bronnen geraadpleegd en deze gevormd tot
een prachtige, inzichtelijke en toegankelijke cursus.
De online & offline cursus is ontstaan naar aanleiding van mijn eigen behoefte
om me onder te dompelen in de wereld van de Yoga Sutras van Patanjali. De
Yoga Sutras vormen de basis van Yoga en geven naast mogelijkheden tot
bewustzijn en inzicht, ook handvaten voor verdere groei en ontwikkeling van je
eigen Yoga, Meditatie en/of Yoga Nidra beoefening. Daarnaast is deze cursus
voor een ieder die inzicht wil verkrijgen over de werking van de geest.
Ik leerde al op jonge leeftijd 'kennis is macht'. Macht in de zin van het leren
beheersen van... Beheersing maakt het mogelijk om je te verbinden met het hier
en nu en geeft je handvaten om om te gaan met de uitdagingen in het leven.
Daarnaast draagt het bij aan de fysieke, emotionele, mentale en spirituele groei
en ontwikkeling.
Volg je deze cursus, dan ontvang je iedere dag (195 dagen lang) uitleg over een
Yoga Sutra. Eén Yoga Sutra per dag, om zo je kennis en inzicht verder te
verdiepen en voor diepe integratie in jezelf.
De Yoga Sutras bestaan uit vier hoofdstukken. Tijdens deze cursus neem ik je bij
de hand en krijg je de mogelijkheid om je stap voor stap te verdiepen in de Yoga
Sutras.
Deze cursus is zo op gezet dat je op ieder gewenst moment kunt starten. De
cursus is zowel online als offline (privé in Gouda of tegen meerprijs op locatie) te
volgen. Voor de online cursus betaal je € 299,- (inclusief 21% btw). Voor de privé
cursus betaal je € 499,- (inclusief 21% btw).
Schrijf je je in voor deze cursus dan ontvang je alle nieuwe updates. Mocht ik
ooit stoppen met het aanbieden van deze cursus, dan krijg je de mogelijkheid om
al het materiaal te downloaden.
Inschrijven voor deze cursus kan via: https://www.rashna.nl/contact.

