
Workshops Sept-Okt 2019 

Zondag 8 september 10:00 - 12:30     €27,50 

Laatste Zomer Yin in Aandacht & Eenvoud 
De zomer is vanuit de elementenleer gekoppeld 

aan het element ‘Vuur’ en verbonden met oa de 

meridianen van het hartgebied en de dunne darm. 

De houdingen zijn dan ook veelal gericht op de 

gebieden waar deze meridianen lopen; de hoge 

rug, nek en schouders. Vanuit jouw aarding de 

energie van het hart in beweging brengen en met 

een liefdevolle vriendelijkheid deze houdingen ‘in’ 

nemen. Deze workshop helpt je om opnieuw af te 

stemmen op het ‘Vuur’ in jou. 

Zondag 20 oktober    10:00 – 12:30  €27,50 

Yoga in Aandacht & Eenvoud basisprincipe: 

aandacht voor adem 
Yoga in al zijn eenvoud en de aandacht voor jezelf. 

Een ontspannen yogales met zachte eenvoudige 

bewegingen, staand zittend en liggend. Kleine 

adembeoefening waarin je ervaart hoe je 

adembeweging bijdraagt aan je aarding. Uit je hoofd 

in je lijf. Je beoefent binnen je eigen mogelijkheden 

op een zachte wijze.  

Zondag 20 oktober 14:00 – 16:30  €27,50 

Nazomer Yin 
De nazomer is vanuit de elementenleer gekoppeld 

aan het element ‘Aarde’. De tijd van de oogst, van 

warmte en overvloed in de natuur. Tegelijkertijd 

maakt de kracht van de zomer langzaam plaats voor 

de meer naar binnen gerichte kracht van yin.  

In deze workshop betrekken we de houdingen 

gericht op het zuiveren en stimuleren van de 

meridianen die horen bij dit seizoen, nl de maag en 

milt meridiaan. Deze workshop helpt je om opnieuw 

af te stemmen op de ‘Aarde’ in jou. 
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Zondag 10 november 10:00 – 12:30       €27,50 
 
Yoga in Aandacht & Eenvoud basisprincipe: open 
aandacht 
Yoga in al zijn eenvoud en de aandacht voor jezelf. Een 
ontspannen yogales met zachte eenvoudige 
bewegingen, staand zittend en liggend. Leer met 
vriendelijkheid en zachtheid en zonder oordeel naar 
jezelf te kijken. Laat met rust en een liefdevol leren 
toe, wat zich aandient. Alles mag er zijn, gewoon 
omdat dit alles bij het leven hoort! 
 

Zondag 10 november 14:00 – 16:30       27,50 
 
Herfst Yin 
De herfst is vanuit de elementenleer gekoppeld aan 
het element ‘Metaal’. In deze tijd worden de laatste 
oogsten geoogst, laten de bladeren van de bomen los. 
De natuur trekt zich terug in de wortels naar de kern 
en maakt zich klaar voor de winterperiode.  
In deze workshop betrekken we de houdingen gericht 

op het zuiveren en stimuleren van de meridianen die 

horen bij dit seizoen, nl de longen en de dikke darm. 

Deze workshop helpt je om los te komen van datgene 

wat je niet meer dient en daarmee ruimte te creëren 

voor jou, wat er in jou geleefd wil worden. 
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Zondag 8 december     14:00 – 16:30       €27,50 
 
Winter Yin 
De winter is vanuit de elementenleer gekoppeld aan het 
element ‘Water’. De natuur houdt haar winterslaap en komt 
op kracht. Ook wij komen weer op kracht als we gehoor geven 
aan de natuur door rust en voldoende slaap. Deze rust is nodig, 
om straks weer vol energie het voorjaar in te gaan.  
In deze workshop betrekken we de houdingen gericht op het 
zuiveren en stimuleren van de meridianen die horen bij dit 
seizoen, nl de nieren en de blaas. Het water-element zorgt 
voor eindeloze creativiteit en een liefde voor ontspanning en 
stilte. Een fijne ontspannen Yin Yoga Workshop, waarin we 
werken aan het in balans brengen van het Water-element, 
zodat je fysiek, mentaal en emotioneel helemaal klaar bent 
voor het winterseizoen! 
 

Ervaring is niet nodig, voel je van harte welkom! 

Zondag 8 december     10:00 – 12:30       €27,50 

 

Yoga in Aandacht & Eenvoud basisprincipe : verstilling 

Yoga in al zijn eenvoud en de aandacht voor jezelf. Een 

ontspannen yogales met zachte eenvoudige bewegingen, 

staand zittend en liggend. In de hectiek van de 

decembermaand de stilte in jezelf hervinden. Aandacht voor 

jezelf. Tijdens de beoefening ervaren dat het aandacht 

hebben voor jezelf steeds vaker kan verschuiven naar het in 

aandacht zijn. Je innerlijke evenwicht versterken in plaats van 

jezelf verliezen in deze maand.  

 


