
 

 

YinYang-Yoga 
YinYang-Yoga is een combinatie van actieve yoga houdingen 
en bewegingen met passieve yinyoga-houdingen. Je blijft een 
langere tijd in een houding. 
 

Hatha Yoga 
Hatha Yoga leert de mens te leven in harmonie en evenwicht 
met zichzelf en zijn omgeving. 
De moderne mens leeft steeds meer naar buiten gericht. 
Terwijl hij de wereld buiten steeds beter leert kennen, 
vervreemdt hij meer en meer van zichzelf. Yoga stelt zich 
ten doel de mens weer met zichzelf te verbinden. 
Om dit doel te bereiken biedt yoga lichamelijke oefeningen,  
en ademhalingsoefeningen en meditatietechnieken, die voor 
iedereen begrijpelijk en uitvoerbaar zijn. 
 

Analan Yoga 
Deze vorm van yoga is gebaseerd op het Hatha Yoga, maar 
heeft veel invloeden van Raja Yoga en Chinees Yoga. De 
oefeningen zijn zacht en gemakkelijk uitvoerbaar, dus 
geschikt voor jong èn oud. 
De oefeningen brengen je dichter bij jezelf en daardoor in 
balans. De lichaamsbewegingen en concentratieoefeningen 
zijn gericht op gezondheid en welzijn. 
 

Yoga voor Kids van groep 6-7-8 (basisschool) 
Ook voor kinderen heeft yoga een zeer positieve invloed op 
gezondheid, houding, ademhaling, concentratie, omgaan met 
spanningen enz. 
Juist met de tegenwoordige druk aan uitdagingen en prikkels  

 
die kinderen dagelijks te verwerken krijgen, kan yoga een 
rustpunt vormen en houvast geven. Voor kinderen is het van 
belang dat de lessen fantasierijk, speels en altijd plezierig 
zijn. 

 
Alle yogaoefeningen en houdingen zijn gebaseerd op Hatha 
Yoga en speciaal aangepast voor kinderen. Op een speelse en 
laagdrempelige manier werken de kinderen ongemerkt aan 
hun lichaamsbewustzijn, houding- en oefeningen die de 
ademhaling verbeteren. Zo kunnen ze ervaren hoe ze de 
alledaagse druk kunnen loslaten met oefeningen die vaak 
genoemd zijn naar dieren of in een verhaal zijn neergezet.  

 
Mindfulness - Kennismaking 
Mindfulness kan een effectief hulpmiddel zijn om te midden 
van alle hectiek je rust en persoonlijke balans te behouden. 
De wereld waarin wij leven, draait in een hoog tempo. 
Iedereen gaat op zijn eigen manier om met dit levenstempo 
en de uitdagingen die het biedt. Door op een eerlijke en 
aandachtige manier te kijken naar je gedachten, gevoelens 
en lichamelijke gewaarwordingen, leer je jezelf om volledig 
aanwezig te zijn in het hier en nu. 

 
De mindfulness- of aandachttraining is een praktische 
training waarbij je d.m.v. meditaties, yoga-oefeningen en 
opdrachten je opmerkzaamheid en mildheid voor jezelf 
bevordert. Deze houding stelt je in staat om beter om te 
gaan met stressvolle situaties, pijn, angst en vermoeidheid.  


