ERKENDE OPLEIDING
TOT YOGA DOCENT

O ntmoeten
O ntdekken

Yoga is één zijn
Onze inspiratiebron is non-dualiteit vanuit de Advaita Vedanta. Het
gaat hier over de ‘eenheidsgedachte’. Alles, het voor ons zichtbare
en onzichtbare, is één én doorgaand in beweging. Yoga maakt ons
bewust van deze alom tegenwoordige eenheid. Bij Yoga en Vedanta
gaat het je niet om het mooie plaatje van een yogahouding, maar
neem je het eigen lichaam als vertrekpunt; als bron van kennis en
wijsheid. Yoga is dan ook een doorgaand proces van bewustwording:
van gewoontepatronen in je lichaam, maar ook in je denken en doen.
Pas als je ze bewust bent, kan een proces van loslaten ontstaan en
kun je ervaren wat je volgens de Vedanta in essentie bent: één en
wezenlijk vrij.

Vakken
Yoga (asana, adem, stilte) staat als ervaringsvak centraal in de
opleiding. Daarnaast zijn er ondersteunende vakken die zijn
ingedeeld rondom kennis, inzicht en de praktijk van het lesgeven. Je
krijgt les over bijvoorbeeld: meditatie, adembewustzijn en pranayama,
anatomie en fysiologie, psychologie, ﬁlosoﬁe, yoga op maat,
chakraleer, voeding, didactiek en yoga en ondernemen. De ﬁlosoﬁe
van de Advaita Vedanta is de basis van de opleiding. Deze is ‘vrij’
en niet dogmatisch. Hierdoor krijg je alle ruimte om je eigen weg te
onderzoeken in dat wat de opleiding je aanreikt.
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Filosofie

Ontdekkingsreis
Yoga is op onze opleiding méér dan het goed en verantwoord
kunnen uitvoeren en begeleiden van asana’s en ontspanningsoefeningen. Het is een ontdekkingsreis. Een ontdekkingsreis waarbij
je, samen met je studiegenoten, vanuit de oorspronkelijke betekenis
van yoga steeds de vertaling maakt naar nu, de huidige tijd. De
totale opleiding duurt vier jaar. De eerste twee jaar zijn meer gericht
op je eigen ontwikkeling, het intensiveren van je yogabeoefening
en zelfonderzoek. De laatste twee jaar integreer je yoga nog meer
in je leven en richt je je op overdracht en docentschap vanuit jouw
eigen ervaring. Iedere afgestudeerde geeft dus vanuit zijn of haar
‘eigenheid’ les.

Docententeam
Een betrokken, enthousiast en deskundige team van twaalf docenten
begeleiden je bij jouw yoga-ontwikkelingsweg en staan garant voor
diepgang en inspiratie. Ieder studiejaar heeft een eigen yogadocent
zodat je met verschillende mensen en stijlen kennismaakt.
Vakdocenten, met hun eigen expertise, geven de overige
ondersteunende vakken.

De vier yoga-vakdocenten

Erkende opleiding
Docentenopleiding Yoga & Vedanta komt voort uit Stichting Yoga &
Vedanta, één van de oudste VYN erkende opleidingen in Nederland.
Eén van de oprichters, de arts Rama Polderman, bracht yoga ruim
60 jaar geleden vanuit India mee naar het westen. Hij keek destijds
naar de behoeften van de westerse mens en vond dat we lichamelijk
welzijn niet los kunnen zien van het spirituele. Deze verbinding
tussen lichaam en geest is nog steeds de basis van de opleiding.

Les op zaterdag in Doorn
We zijn een stichting zonder commerciële drijfveren en huren
voor onze lessen de Academie voor Haptonomie in Doorn. Dit
ligt op een mooie, rustige plek in de bossen. Deze locatie heeft
gratis parkeergelegenheid en is bovendien goed bereikbaar met
het openbaar vervoer. De lesdagen zijn voor alle studiejaren
tweewekelijks op zaterdag van 10.00-17.15 uur. Er zijn 20 lesdagen
per jaar plus een studieweekend. Een studiejaar loopt van september
tot en met juni. De studiebelasting is gemiddeld zo’n 8 uur per week.

INSPIREREND & VERDIEPEND

Meer weten?
Om kennis te maken, ben je van harte welkom bij een Taste of Yoga of
een open ochtend. Aanmelden kan via: info@yogaenvedanta.nl.
Meer informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat: 030-231 09 11 of via:

www.yoga-docentenopleiding.nl
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