
  

Zondag 12 januari  10:00-12:30 €27,50 

 

Yoga in Aandacht & Eenvoud basisprincipe:  

‘zachtheid en vriendelijkheid en het element water’ 

Yoga in al zijn eenvoud en de aandacht voor jezelf. 

Een ontspannen yogales met zachte eenvoudige 

bewegingen, staand zittend en liggend. Afgewisseld 

met Yin Yoga houdingen. Je verblijft dan een poosje in 

een houding zittend of liggend.  

 

Beide vormen van yoga bieden een gelegenheid om 

met vriendelijkheid, zachtheid en zonder oordeel naar 

jezelf te kijken. Laat met rust en een liefdevol leren 

toe dat wat zich aandient.  

Een rijke yogasessie om met meer compassie voor 

jezelf het nieuwe jaar in te gaan.  

 

Ervaring is niet nodig. 



 

  

               

  

Zondag 12 januari 14:00 – 16:30       27,50 

 

‘Winter’ Nieuwjaars Yin workshop 

Een workshop midden in de winterperiode waarin de 

natuur nog in winterslaap is om vanuit die rust 

krachten te verzamelen. Ook wij komen weer op 

kracht als we gehoor geven aan onze innerlijke natuur 

door voldoende te rusten te slapen om straks weer 

vol energie het voorjaar in te gaan. 

In deze workshop brengen we vanuit rust en vanuit 

verstilling de energiebanen in de belangrijkste Yin 

gebieden van ons lichaam. De wervels, heupen, 

schouders en nek komen aan bod om de energie (Chi) 

weer te laten stromen. Alle tijd om vanuit verstilling 

de energie in jou in beweging te brengen en een 

intentie voor 2020 neer te zetten. 

Een middag om met een vernieuwde energie het 

nieuwe jaar tegemoet te gaan.  

 

Ervaring is niet nodig. 

 



 

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

 

Yoga in Aandacht & Eenvoud basisprincipe:  

‘aandacht voor je adembeweging’ 

Yoga in al zijn eenvoud en de aandacht voor jezelf. 

Een ontspannen yogales met zachte eenvoudige 

bewegingen, staand zittend en liggend. Afgewisseld 

met Yin Yoga houdingen. Je verblijft dan een poosje in 

een houding zittend of liggend.  

 

Beide vormen van yoga bieden een gelegenheid om 

te ervaren dat het ademen uit zichzelf gemakkelijker 

rustiger en ruimer kan worden. Zonder de adem 

steeds aan te sturen te controleren. 

Met een rijke ervaring aan ademruimte het voorjaar 

tegemoet. 

Ervaring is niet nodig. 

 

 



          

Zondag 8 maart   14:00 – 16:30      €27,50 

 
 
Vroege voorjaars Yin Yoga 
 
De winter loopt op zijn einde op weg naar het 
voorjaar. In de winter doet het ons goed meer te 
slapen en in het voorjaar doet het ons goed om 
meer in beweging te komen. Ons te richten op 
datgene wat in ons tot bloei wil komen.  
 

Deze Yin middag laat je uit de winterperiode 

ontwaken om weer meer actief te worden. Een 

goed moment om het lichaam op te schonen en te 

vernieuwen. Met hernieuwde energie het voorjaar 

tegemoet! 

Deze middag vult zich met klank, licht en kleur van 

winter naar lente.  

Ervaring is niet nodig. 


