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Yoga

Yoga is gebaseerd op een eeuwenoude filosofie uit India en betekent het in balans brengen 
van lichaam en geest, gevoel en verstand. Yoga bestaat uit lichaamshoudingen (asana’s), 
ademhalingsoefeningen (pranayama’s) en meditatie of een ontspanningsoefening (yoga nidra). 

Wat kan yoga voor jou betekenen?

Yoga helpt je je lichaam weer beter te leren voelen, het helpt je beter te kunnen focussen en je 
lichaam te ontspannen. Daarnaast kom je tot meer elasticiteit in de spieren en bevordert yoga je 
bloedsomloop. De houdingen zorgen voor ritmische veranderingen in de doorbloeding waardoor 
de organen op die plekken hun functies beter kunnen uitvoeren. Het doel van yoga is om een 
vrije stroom van energie te creëren en om je aandacht hierbij te helpen richten. Het gaat erom 
dat je leert helemaal in de handeling te zitten en hier volledig in op te gaan. Het maakt dus 
helemaal niet uit hoe ver je komt, het gaat erom dat je bezig bent met je lichaam en dat je een 
observerende houding aanneemt tijdens het uitvoeren van de houdingen. Ik zal je hier ook op 
coachen tijdens de les. Tijdens het doen van yoga keer je daarom naar binnen. Het tempo van de 
houdingen ligt niet hoog om de rust te behouden. Door de houdingen kan je leren het lichaam te 
sturen, ze hebben een directe inwerking op de geest. In dat proces kom je van alles tegen. Tijdens 
de yoga leer je ademhalingstechnieken die je ook in het dagelijks leven kunt toepassen. Dit zorgt 
voor een goede beheersing van je ademhaling en je levensenergie. Er is geen competitie in yoga 
en het gaat niet om prestaties. Je komt voor jezelf. Jouw ervaring is uniek en onvervangbaar!

De yogasessie

Een yogasessie bestaat uit een ontspanningsoefening aan het begin, vervolgens worden 
houdingen stapsgewijs opgebouwd. De sessie wordt afgesloten met een ontspanning (yoga 
nidra) of meditatie. De yoga wordt individueel of in kleine groepjes (maximaal 4 personen) 
gegeven zodat er oog is voor iedereen. Yoga doen we op blote voeten. Matjes zijn aanwezig. 
Kom het maar eens proberen! 

Richtlijnen

•	 Draag	loszittende	comfortabele	kleding.	
•	 Zorg	dat	je	op	tijd	bent,	zodat	je	in	rust	kunt	beginnen.
•	 Plan	de	sessie	bij	voorkeur	op	zo’n	tijdstip,	dat	je	je	daarna	niet	meteen	hoeft	te	haasten.
•	 Geef	eventuele	lichamelijke	klachten	voor	aanvang	van	de	les	even	door.
•	 Probeer	twee	uur	voor	aanvang	van	de	les	weinig	of	niets	te	eten.
•	 Zorg	dat	je	niet	onder	invloed	bent	van	alcohol	of	drugs.


