Leer Yoga Nidra
beoefenen en delen.

WANNEER EN WAAR
Op aanvraag op basis van opnames.
Datum zelf te bepalen.
Locatie : online
of
Per ronde in online groepsverband
Data : 19/7, 26/7, 2/8, 9/8 en 16/8 - 2022
Tijd : 10:00 - 12:00 uur
Locatie : online
Er komt een replay, dus live aanwezig zijn is niet
nodig.

KIND EN TIENER
TRAINING
BEN JE ERBIJ?
AANMELDEN
klik op onderstaande link
www.rashna.nl/contact

Masterclass 1

Masterclass 3

Baby en peuterperiode en het starten van een veilige Yoga
Nidra practice

Lage school periode en introductie van tegenstellingen

- Ontwikkeling van het kind (0 - 3 jaar) - cognitieve, fysieke
en affectieve ontwikkeling.
- Wat is Yoga Nidra?
- Waarvoor wordt het ingezet?
- Hoe beoefen je Yoga Nidra op een veilige manier?
- Wat heb je nodig voor je Yoga Nidra beoefenen?
- Verschillende stadia van bewustzijn.
- Hoe vind je je eigen geluid als leraar?
- En waarom is het zo belangrijk om je eigen geluid te vinden
in je leraarschap?
- Het starten van je eigen Yoga Nidra practice.
- Yoga Nidra beoefening (4-7 jaar).

- Ontwikkeling van het kind (6 - 12 jaar) - fysieke, cognitieve
en sociaal emotionele ontwikkeling.
- De basis van Yoga Nidra.
- Waarom Yoga Nidra ook wel transformatieve slaap
genoemd wordt.
- Het verschil tussen ontspannen in Yoga Nidra en slaap.
- De opbouw van een Yoga Nidra beoefening.
- De rol van introductie van tegenstellingen in de beoefening
bij kinderen en tieners.
- Leren aankijken wat aangekeken wil worden in jou.
- Yoga Nidra beoefening (8-13 jaar).

Masterclass 2

Masterclass 4

Kleuterperiode en het ontdekken van je Sankalpa

Pubertijd, preadolescentie en adolescentie en de kracht van
visualisatie

- Ontwikkeling van het kind (3 - 6 jaar) - fysieke, cognitieve
en sociaal emotionele ontwikkeling.
- Wat is een Sankalpa voor kinderen en tieners?
- Wat is of kan de invloed van een Sankalpa in je Yoga Nidra
beoefening (zijn) bij kinderen en tieners?
- Is het beoefenen van Yoga Nidra met Sankalpa
noodzakelijk?
- Wanneer wel of geen Sankalpa gebruiken?
- Het leren ontdekken van het Sankalpa.
- Yoga Nidra beoefening (7-10 jaar).

- Ontwikkeling van het kind (12 - 18 jaar) - fysieke, cognitieve
en sociaal emotionele ontwikkeling.
- Waarom en hoe de beoefening van Yoga Nidra helend kan
werken.
- Waarom het verhogen van het bewustzijn zo belangrijk is.
- Het creëren van een veilige bedding in het kind / de tiener.
- Hoe pas je een veilige visualisatie toe tijdens de Yoga Nidra
beoefening.
- Waarvoor dient de rondgang van het gewaarzijn?
- Yoga Nidra tips & tricks.
- Hoe blijf je als leraar trouw aan jezelf?
- Yoga Nidra beoefening (10-16 jaar).

CERTIFICERING
Het certificaat van deelname ontvang je per post
nadat je alle Masterclasses of de replay's bekeken
hebt en op correcte wijze invulling hebt gegeven
aan de eindopdracht. Daarover zal tijdens de
training meer verteld worden.

Masterclass 5
- Thema : Omgaan met spanningen.
- Thema : Fantasie en humor.
- Thema : Agressie bij kinderen.
- Thema : Yoga Nidra op school.
- Thema : Yoga Nidra voor het slapengaan.
- Thema : Om leren gaan met emoties (bijv bij angst, rouw en
verlies, trauma, rouw en verlies).
- Kinderen met bijzondere aandacht.
- Yoga Nidra beoefening (12-18 jaar).

BEN JE ERBIJ?

AANVULLEND MATERIAAL
- online invulbare werkboeken
- online checklists
- 11 Yoga Nidra scripts
- Sheets ter ondersteuning en uitleg van de theorie
- 365 dagen toegang tot alle online Masterclasses
(replay)
- en nog veel meer...
Alles is werkbaar voor je gemaakt. Zo is alles online
invulbaar en wordt alle theorie zowel op schrift als
audio aangeleverd. Hierdoor heb je zelf de
mogelijkheid om te bepalen op welke wijze je de
theorie tot je wenst te nemen.

INHOUD
Alle Masterclasses bevatten oefeningen voor
zelfonderzoek en de beoefening van Yoga Nidra
sessies. Theorie en praktijk worden dus met elkaar
afgewisseld.

WAT KUN JE ERMEE?
Deelname aan deze training en het behalen van je
certificaat geven je de mogelijkheid om:
- je eigen innerlijk kind stukken aan te kijken en te
onderzoeken
- op een veilige manier Yoga Nidra te beoefenen met
kinderen en tieners
- en nog veel meer...

KOSTEN
€ 477,- inclusief 21% btw. Dit bedrag is inclusief 7%
korting bij betaling ineens.
Betaal je in termijnen dan betaal je een meerprijs
van 7% en bedraagt de eerste betaling 35% van het
totaalbedrag. Het overige bedrag wordt verdeeld in
drie termijnen.
Als herhaler betaal je € 75,- inclusief 21% btw.
De betaling geschied op basis van een
betaalverzoek dat je per e-mail ontvangt. Na
betaling ontvang je per e-mail een definitieve
bevestiging van je deelname en betaling. Tevens
ontvang je een factuur.

