Testimonials
Rachel: "Het volgen van de 300 uur Hatha verdiepingsopleiding was een prachtige
ervaring. Ik heb ontzettend veel kennis en ervaring opgedaan. Miluse is een fantastische
docent die weet waar ze het over heeft. Je leert tijdens de opleiding vooral door zelf te
ervaren, je leert jezelf op een dieper niveau kennen en daar wordt je liefdevol in
begeleid door zowel Miluse als je medestudenten. Ik raad deze opleiding zeker aan".
Barbara: “Ik kan zeggen dat deze opleiding álle verwachtingen heeft overtroffen! Dit is
een opleiding voor wie zichzelf wilt terugvinden, als mens en als yogadocent, onder
begeleiding van een zeer ervaren en empathische yogadocente. Het is een onbetaalbare
ervaring die ik iedereen aanraad, want voorbij de intensieve asana beoefening vind je
door deze verdieping jouw persoonlijke sadhana. Yogadocenten krijgen in deze
opleiding alle tools om hun yogalessen nieuw leven in te blazen en docenten in spé
ontdekken er de innerlijke kracht om hun liefde voor yoga met anderen te delen".
Yvonne: "Deze opleiding heeft mij persoonlijke groei verdiept en is ontzettend
toegenomen! Geweldige opleiding door een zeer vakbekwame en toegewijde docent".
Tessa: "Echt een cadeautje voor mezelf! Met een mooie Sanga en de wijze woorden van
Miluse was het een bijzonder en leerzaam jaar".
Marjon: "Deze verdiepingsopleiding heeft mij veel meer geboden dat ik van te voren had
kunnen bedenken. Het heeft me enorm veel kennis, inzichten en groei
opgeleverd. Miluse is een fantastische, veelzijdige docent met zeer veel ervaring. Haar
aanpak is zorgvuldig, creatief en authentiek. Miluse geeft bovendien aan elk individu de
mogelijkheid om zich op zijn eigen manier te ontwikkelen, zonder het algemene doel uit
het oog te verliezen".
Sylvia: "In alle verscheidenheid zien wij de eenheid, namelijk; Yoga". Deze brede,
holistische en niet-dogmatische visie spreekt mij enorm aan en samen met het
persoonlijke kennismakingsgesprek met docent Miluse van de Kant deed mij dat in 2019
besluiten de Advanced yoga teacher training 300 uur bij Yoga Point Den Bosch te volgen.
En daar ben ik nog steeds heel erg blij mee! Na mijn eerdere yoga-opleidingen (+200hrs
Hatha en 100hrs Yin yoga) was dit voor mij de opleiding die alles samenbracht; alle
aspecten van yoga docentschap & yoga als levensstijl komen aan bod. Miluse geeft
persoonlijke én professionele begeleiding, vanuit doorleefde kennis. Er is ruimte &
respect voor ieders eigenheid en persoonlijkheid. De opleiding geeft verdieping én
verbreding van je ontwikkeling, niet alleen als yogadocent maar ook als mens!

