
Schitter als “leraar”
Lu Jong I
Praktische informatie



Lu Jong I teacher - opleiding 2020-2021

Er zijn verschillende opties op deze opleiding te volgen:
• In de week
• In het weekend

Scroll door de verschillende pagina’s om een compleet overzicht te hebben.

Tijdens het weekend

Module 1:

29 & 1 maart februari 2020

4 & 5 april 2020

23 & 24 mei 2020

6 & 7 juni 2020

In de tussenperiode is het aan jou om te oefenen en te oefenen! Door middel van een video is  er een tweewekelijkse 
opvolging om je persoonlijke evolutie bij te sturen.

Module 2:

5 en 6 september 2020

17 en 18 oktober 2020

demonstratie in de klas op 24 januari 2021  examen op 30 januari 2021

Telkens van 9.30-12.30 en van 13.30-16.30

Locatie: Tarayogini Center - Stationsstraat 120 - 9690 Kluisbergen



Lu Jong I teacher - opleiding 2020-2021

Tijdens de week – telkens op maandag

Module 1:

2, 9 & 23 maart – 27 april – 22 & 29 juni – 7, 14  & 21 september – 12 oktober

In de tussenperiode is het aan jou om te oefenen en te oefenen! 
Door middel van een video is er een tweewekelijkse opvolging om je persoonlijke evolutie bij te sturen.

Module 2:

19 oktober en 23 november

demonstratie in de klas op 7 december

examen op 11 januari 2021

Telkens van 9.30-12.30 en van 13.30-16.30

Locatie: 

Ism Syntra West – inschrijven kan hier

Hier kan er met opleidingscheques betaald worden.

https://syntrawest.be/opleiding/sport-en-gezondheid/tibetaanse-yoga-leraar-lu-jong


Prijs van de opleiding bij een educator

De totale prijs bedraagt 2.420 €.

Klik hier om in te schrijven/en of de algemene voorwaarden down te loaden.
In de algemene voorwaarden vind je ook alle details terug.
Scroll naar beneden en je vindt het terug onderaan rechts.

Extra na de opleiding

De masterclass met Tulku Lobsang kost 380 € (zonder accommodatie en eten) en is bij de inschrijving te
betalen aan Nangten Menlang International Boeddhistisch centrum.
De masterclass 2021 zal in de maand februari georganiseerd worden.

https://www.tarayogini.be/onze-diensten/gecertificeerde-opleidingen

