Taiji Tao & Qigong Opleiding 2022
Voor het 5de jaar !!
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Wat bieden we aan:
Een prachtige brede opleiding die jou verdieping geeft in de Taiji Tao en Qigong filosofie.
Een opleiding die jou een theoretische en praktische fundering geeft waardoor je beter begrijpt én voelt
waar je mee bezig bent tijdens je lessen. Onderwerpen zijn o.a.: theorie in YinYang, 5 Elementenleer,
praktijk in basisprincipes Qigong, veel oefeningen, vormen en werkopdrachten.
Voor wie:
Voor wie voor zichzelf wil beginnen als starter binnen deze oude Chinese bewegingsleer.
Voor degenen die willen werken binnen een Yoga- en/of Taijipraktijk.
Voor mensen die gewoon een boeiende verdieping zoeken.
Ook zeer geschikt voor Yogadocenten die geïnteresseerd zijn in deze Chinese bewegingsleer.
Voor docenten in Taiji-Qigong die een aanvulling zoeken.
Of voor docenten Taijiquan om deze als prachtige aanvulling binnen hun praktijk te gaan geven.
Je komt, wanneer je wilt, ook in het landelijke register voor docenten, nadat je alle lessen gevolgd hebt
(www.taichitaogroep.nl)
💶 Investering:
De jaaropleiding 2022 kost €1548,- incl. btw per jaar. Hiervoor krijg je alle lesmateriaal en oefenvormen
online beschikbaar.
Betaal je 2 maanden voor startdatum of eerder dan krijg je 100,00 korting!
Dit is inclusief een zeer uigebreide handleiding met theorie en opdrachten (online en te downloaden) en
praktijk-oefenfilmpjes van Taiji Tao & Qigongoefeningen, – vormen en -series. (online).
Incl. koffie en thee, wat versnaperingen én een “DWARS-DEUR-DE-TUUN”- soep tijdens de lunch.
Lunch/andere etenswaren mag je zelf meenemen.
📆 Data:
We starten op zaterdag 24 september 2022 en je doet examen op 10 juni 2023.
Overige opleidingsdagen: 15 oktober, 19 november, 1 december, 14 januari, 28 januari, 18 februari, 11
maart, 25 maart, 22 april, 13 mei.

⏲ Lestijden: 10.00 – 16.30 uur
🏞 Locatie: De Kleine Hoeve (www.dekleinehoeve.com)
Paterswal 12
7671 TB Vriezenveen.
Tel: Gerard Schepers: 06-23955261
🚗 Gratis parkeren
Mocht je met openbaar vervoer (station Vriezenveen) komen dan kan een taxibus geregeld worden om je
op te halen en weer naar het station Vriezenveen te brengen. Hiervoor zal een redelijke vergoeding
gevraagd worden.
🛏 Overnachting is mogelijk in een PIPO-wagen.
Faciliteiten als toilet en douche in het opleidingsgebouw aanwezig. Er wordt geen eten geserveerd. Je kunt
gebruik maken van de keuken in het opleidingsgebouw.
Heb je een camper, dan kun je die ook, tegen betaling, plaatsen.
Hiervoor kun je bellen met: Gerard Schepers: 06-23955261
🛏 Eventueel is overnachting ook mogelijk binnen een afstand van 1 km bij de Johannes Hoeve in
Vriezenveen.
💻 Meer info op de website www.taijitao..nl.
Ben je geïnteresseerd, wil je meer info? Stuur dan even een mail naar info@taijitao.nl

In memoriam: Oprichter van de TaijiTao en de Taiji Tao Leraren groep :
Sifu Jan Kraak.

