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Hartcoherentie en Yoga

Deze dag gaan we leren wat het precieze gevoel is van hartcoherentie,
middels speciale oefenseries, ademoefeningen en visualisaties.
Hartcoherentie is dé manier om snel weer in balans te komen.
za. 17-9-2016 bij Prana Yoga Studio in Eindhoven
Van 10.00 uur tot 15.30 uur, kosten €100 incl. btw.

6

Voor meer info: www.pranayogastudio.nl Corina van Dommelen,
’t Hofke 59, 5641AJ Eindhoven. 040-2840430 & 06-27055614
Deze bijscholing is als zodanig erkend door de VYN. (5 punten)

Yoga-Props Benelux

30

Snelle levering binnen Benelux tegen aantrekkelijke prijzen. Voor advies kun je ook contact
opnemen met:

Andreas Vogel: +31-20-80 81 634

www.yoga-props.nl

Het begint bij jezelf!

Yoga, Ayurveda & Patanjali

Yoga workshops door Ganga en dr Alaknanda
Puri. Thema’s: Japa Mala, Marmapoints, Sukshma
Vayam, Sutra’s van Patanjali en Yoganga serie.
5 februari - 25 februari 2017
Drie weken leven in
Santosh Puri Ashram in Haridwar, Noord India.
Informatiebijeenkomst zondag 16 oktober 2016
van 13 tot 15 uur.

India Yoga reis

Meer informatie vindt u op www.yogamaarssen.nl of bel 06 534714 36
Hatha, Ashtanga
& Meditatie

Bedrijfsyoga

2 Yoga Nieuwsbrief Vereniging Yogadocenten Nederland

Zwangerschapsyoga

10

37

32

Synergie

1 - 10 juli 2016

26

29
38

4

Meedenken met de koers

29

Pennen voor Gajan Tsawa Khangsten 4

Oefeningen voor ouderen

30

Samenwerking hoog in het vaandel

5

In het licht van Swami Sivananda

32

Mohammedaanse Gebedshouding

5

De Upanishads

32

Ayurveda in de yogapraktijk

6

Samenwerking RUG/Lentis en VYN

33

Collegiaal

9

Recensies

34

Verslagen Yoga congres 2016

10

Mindfulness en morfine

36

Van het bestuur

20

Yoga en meer...

37

Van de congrescommissie

22

Activiteitenladder

38

Notulen ALV 21 mei 2016

23

Colofon

43

Erkende bijscholingen

25

Yoga & Poëzie

41

Het praatstokje

26

Workshops

Jaargang 38 • Nº 2|2016 3

Synergie

Samenwerking hoog in het vaandel

Synergie komt van het Griekse woord ‘synergia’ en

Zo is er tijdens het

Wij hebben net het

twee keer per jaar in het Yoga Magazine. Zo kunnen wij

betekent samenwerking. Het is een begrip dat een

congres een filmpje

jaarlijkse congres in

elkaar versterken en ons gezamenlijk naar buiten toe

proces beschrijft, waarbij het samengaan van delen

gemaakt dat door

Elspeet achter de rug.

profileren.

meer oplevert dan de som der delen.

alle leden gebruikt

Wij kunnen terugkijken op

Het nummer dat nu voor je ligt is daar het bewijs

kan worden om

een geslaagd congres met nog meer bezoekers dan

(EUY). Behalve het jaarlijkse congres te Zinal, Zwitserland,

van. Het omvat een recordaantal pagina’s.

zichzelf te promoten.

vorig jaar. Het aanbod van workshops en lezingen was

streven wij ernaar om opleidingen volgens hetzelfde

Niet alleen staan er mooie verslagen in van

Zo worden wij als vereniging steeds zichtbaarder en

zeer divers. Iedereen kon wel iets van haar of zijn gading

programma te laten lopen. Ook het delen en uitwisselen

ons succesvolle congres maar ook veel nieuwe

laten wij zien dat onszelf als docent serieus nemen.

vinden. Voor het eerst hadden wij vier zalen tegelijk in

van evenementen en docenten van de aangesloten

advertenties. Een teken dat we groeien en dat de

Ook docenten hebben hun rust nodig… De zomer

gebruik. Dat is heugelijk.

leden is een doel.

goede samenwerking met verschillende partners en

is eindelijk aangebroken, tijd om wat gas terug

De input tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV)

Dichter bij huis in Nederland, doen wij mee met de

natuurlijk onze leden vruchten afwerpt.

te nemen. En hoe kan dat beter dan met dit

bracht levendige discussies op gang. Het is voor ons

Internationale Yoga dag op 21 juni in Zandvoort. Hier

We hebben helaas afscheid moeten nemen van onze

dubbeldikke nummer in je luie stoel achterin de tuin?

als bestuur maar ook zeker voor de commissies goed

werken wij samen met Yoga Magazine en Happinez om

secretaris Chris Bieze. We zullen hem zeker missen. In

Wij wensen jullie een fijne zomer toe,

Wij zijn ook actief binnen de Europese Unie van Yoga

om te merken, dat men betrokken is bij het wee en wel

een grotere publiek te bereiken.

zijn voetsporen treedt Mickey Oudkerk Pool. Door de

van de VYN. Ik wil nogmaals een oproep doen voor de

Wij beraden ons ook op eventuele samenwerking met

overdracht van het secretariaat en de hoeveelheid

huidige vacatures in zowel bestuur als commissies. Wil je

yogaopleidingen, die een 500-uurs certificaat van Yoga

meer betrokkenheid bij de VYN, geef je dan op via de

Alliance hanteren. Kortom samenwerking staat hoog op

website. Zo kun je actief een bijdrage leveren aan onze

de agenda voor de VYN.

copy is dit nummer wat later op je deurmat geland

Met een zonnegroet,

dan onze bedoeling was. Hiervoor onze excuses.
Internationale Yoga Dag is inmiddels achter de rug

Gerreke van den Bosch

vereniging.

Mochten jullie de smaak te pakken hebben om naar

en goed ontvangen in Nederland. De media heeft er

Redacteur

Het bestuur werkt nauw samen met de commissies. Hierin

een congres te gaan, dan kun je alsnog naar het

dit jaar veel aandacht aan geschonken. Ook wij zijn

zitten leden met competentie op bijvoorbeeld PR, juridisch,

Europese Yogacongres van 21-26 augustus 2016 te Zinal,

druk bezig om ons op allerlei wijze te profileren.

onderwijskundig, organisatorisch of financieel gebied.

Zwitserland. Het thema is dit jaar ‘Svastha’ oftewel Yoga

Hun expertise is onmisbaar voor zowel bestuur als leden

en gezondheid.

van de VYN.

Registreren kan via www.europeanyoga.org.

Verder werken wij samen met de erkende

Mij rest jullie een mooie, zonnige en inspirerende zomer

yogaopleidingen, die zich profileren als de Vereniging

toe te wensen.

Pennen voor Gajan Tsawa Khangsten

van Erkende opleidingen (VEYO). Wij steunen elkaar

Begin februari hebben wij pennen

“First of all we would like to express

prayers time and did some special

over en weer. Heel concreet heeft de samenwerking

Anne Bjørndal

van de VYN die niet meer door

our hearty and sincere thanks for

prayers for you and your family

geleid tot het voeren van een gezamenlijke advertentie

voorzitter VYN

ons konden worden gebruikt

we received your pens for the

at the same time. The monks are

ivm naamswijziging opgestuurd

monks. We are very happy to have

very happy to have the pens. The

naar het Gajan Tsawa Khangsten

them for our monks especially the

pens are very useful and helpful

klooster in India (zie ook www.

young monks. We distributed the

to them. We have sent you here

tara-stichting.com). De monniken

pens to the monks during one of

some pictures. The pictures are

Mohammedaanse Gebedshouding

leven daar onder erbarmelijke

not so good in quality due to poor

Op de voorpagina zie je dames in de

Uitwerking

omstandigheden en hebben niet

camera. However, we hope the

Mohammedaanse gebedshouding, vol toewijding

De samenpersing van de buik bevordert de werking

veel meer dan de kleren die ze

pictures are not so bad for your

terwijl de handen ook naar elkaar uitreiken, in een

van de buikorganen. Tevens worden deze door

aan hebben.

yoga magazine.”

samenzijn vol overgave. De handen genereren een

de druk van de adem gemasseerd, wat vooral de

De pennen deden er in een

geweldig energieveld. Alle individuele

aangetekend pakket maar liefst

With warmest regards and respects,

personen die deelnamen aan de

4 maanden over om op de plek

Sincerely yours,

cirkel leveren een unieke bijdrage

van bestemming aan te komen.

om een samengebundeld

darmen goed doet. De druk in de buikholte zorgt
ervoor dat bloed naar het hoofd stroomt en
daar zorgt voor goede doorbloeding van de
hersenen.

Maar gelukkig is het gelukt.

Geshe Lobsang Sangey,

levendig geheel te vormen. De

Het grootst is de geestelijke werking. Men

Onderstaand een deel van de

Geshe Lobsang Monlama and

individuele deelname levert

krijgt het gevoel opgenomen te zijn in de

brief die Gerreke van den Bosch

Lobsang Topgyal (Administrators)

niet alleen de persoon energie

levensstroom, komt tot rust en vindt vrede.

ontving als reactie.

Gajang Tsawa Khangtsen.

maar levert ook een waardevolle
bijdrage aan het geheel.
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Ayurveda in de yogapraktijk
Ayurveda is een natuurgeneeskunde met Indiase

Hooikoorts komt sinds de vorige eeuw steeds meer voor

Ama is koud, kleverig en zwaar en vraagt dus om

• Ga boven een wastafel staan

wortels en dateert al van ruim 2000 jaar vóór Christus.

en zou verklaard kunnen worden door de tegelijkertijd

warmte om alsnog goed verteerd te worden. Gebruik

• Begin met je rechter neusgat

De Ayurveda is nog steeds springlevend en wordt

toegenomen consumptie van suiker, die het

daarom geelwortelpoeder, knoflook, laurierblad, gember,

• Houd je hoofd naar links gekanteld en stop het tuitje

onderwezen aan honderden universiteiten over de hele

immuunsysteem verzwakt. Omdat tarwe familie is van

brandnetel en salie in je keuken. Eet alleen als je honger

wereld. In India behoort zij tot de ‘gewone’ reguliere

de grasfamilie, doe je er daarom sowieso goed aan om

hebt, waarbij je zuivelproducten, gegiste producten, koek

geneeskunde.

in het hooikoortsseizoen geen, of minder tarwe te eten.

en snoep, vlees en diepvriesproducten even overslaat.
En zorg dat je voldoende beweging hebt om de ama te

Als yogabeoefenaar, maar zeker als yogadocent is
enige kennis van Ayurveda een verrijking. Het geeft
meer inzicht in lichaam en bewustzijn en uit welke
krachten beide zijn opgebouwd.
We hebben Ayurveda deskundige Mariëlle Glorie
bereid gevonden om ons de komende uitgaven meer
te vertellen over Ayurveda. Mariëlle Glorie heeft een

Hooikoorts komt sinds de vorige eeuw
steeds meer voor en zou verklaard
kunnen worden door de tegelijkertijd
toegenomen consumptie van suiker, die
het immuunsysteem verzwakt.

verbranden.

van de neti pot voorzichtig in je rechter neusgat
• Giet het water uit de neti pot rustig in je neus en laat
het door je linker neusgat weer je neus uitstromen
• Als je de helft van het water door je ene neusgat hebt
gegoten, blaas je zachtjes het achtergebleven water
uit je neusgat, terwijl je het andere neusgat dicht

Het is goed om een fysieke en geestelijke reiniging te
doen voordat jouw hooikoortsperiode begint.

houdt
• Herhaal de procedure aan de andere kant
• Maak een vooroverbuiging waarbij je je hoofd naar

Basilicumthee, vooral met de heilige basilicum

links en rechts beweegt.

(tulsi) uit India (gedroogd gewoon te koop bij mijn

eigen yoga- en ayurveda praktijk op Texel, waar ze met
man en vier kinderen woont. Daarnaast geeft ze les in

In de Ayurveda wordt hooikoorts toegeschreven aan

natuurvoedingswinkel) met een theelepel honing (pas

Gebruik de neti pot niet als je een ernstige sinusinfectie

Ayurveda bij Saswitha Yoga in Bilthoven.

ama in het lichaam. Wanneer je spijsverteringsvuur

toevoegen als de thee op drinktemperatuur is, want

hebt, niet tijdens een acute astma aanval en niet als je

niet krachtig genoeg om je voeding te verteren,

verhitte honing zorgt voor nieuwe ama) werkt goed

net een bloedneus hebt gehad.

Hooikoorts

ontstaat er een substantie (ama) in je lichaam die de

tegen hooikoorts, omdat het een positief effect heeft op

Het is alweer juni en we zijn helemaal klaar voor de

kanalen en daarmee de natuurlijke intelligentie van je

de longen en het hele ademhalingsstelsel. Ook gelijke

zomer. Mijn jongste dochter van vijf zit op de Vrije

lichaam verstoort. Je immuunsysteem raakt verzwakt

delen citroengras, pippali (lange peper) en zoethout

School en bereidt zich voor op het Sint Jansfeest. Op

en je spijsvertering zal ook verder verstoord raken. Je

in thee zorgt dat het slijm loskomt en je meer lucht

Mariëlle Glorie

die dag wordt de geboorte van Johannes de Doper

kunt ama in je lichaam herkennen doordat je meer

hebt. Heb je last van brandende ogen, smeer dan ter

Ayurvedic practitioner

gevierd, maar ook het Midzomerfeest. De zon is op

slijm produceert, je je moe en lethargisch voelt of juist

verkoeling een beetje ghee (geklaarde boter) in je ogen.

www.sukhatexel.nl

zijn hoogst geweest en zal nu weer afnemen. Om

onrustig. Ook kunnen de verstopte kanalen pijn geven

Hoe je dat kunt maken, vind je op mijn website. Mocht je

ons heen lijkt de natuur ook op zijn hoogtepunt. De

(bijvoorbeeld in de gewrichten), heb je weinig eetlust

aan triphala ghee kunnen komen, dan is dat nog beter.

bloemen geven hun stuifmeel af, de vogels vliegen

en smaak en is je tong beslagen.

Probeer ook eens de neti pot om je sinussen door te

heen en weer, het eerste zomerfruit is rijp en de grassen

spoelen. Het werkt heel reinigend en zorgt er in ieder

en pollen bloeien. En terwijl de kinderen volop plezier

geval voor dat de allergenen uit je neus verdwijnen. Het

hebben en met kransen op hun hoofd genieten van

verwijdert slijm en verstoppingen.

de heerlijke picknick en het spannende ritueel van over

Je moet er even handigheid in krijgen, maar dan is de

het vuur springen, zie ik sommige ouders in hun ogen

neti pot heel makkelijk te gebruiken en het duurt maar

wrijven en snotteren. Niet van ontroering, maar van

vijf minuten. In principe kun je de neti pot gebruiken

de ook jaarlijks terugkerende hooikoorts. Niets ernstigs

wanneer je daar behoefte aan hebt. Voor mensen die

(hoewel het ook een astma-aanval kan uitlokken),

snurken kan het fijn zijn om juist ’s avonds de doorgangen

maar wel erg vervelend en vermoeiend.

te openen. Ook kinderen kunnen er baat bij hebben.

Ik wens je een mooie zomer toe!

Voeg ¼ theelepel bergzout toe aan lauwwarm water in
Vaak hebben mensen die vatbaar zijn voor andere

je neti pot. Het moet hetzelfde smaken als je tranen. Heb

allergieën ook last van hooikoorts, waarbij zij allergisch

je te weinig zout toegevoegd dan voelt het water pijnlijk

reageren op het stuifmeel van verschillende soorten

in je neus. Heb je te veel zout toegevoegd, dan ervaar je

grassen en bomen. Meestal gaat dit gepaard met

een branderig gevoel.

waterig snot uit de neus, jeukende ogen en veel niezen.
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Dirk Ooijevaar
d.p.ooijevaar-yoga@quicknet.nl

Collegiaal
MEDITATIE
~ YOGA-WEEKENDEN
MEDITATIE
~ YOGA-WEEKENDEN
SPECIALISATIES
~ BIJSCHOLINGEN
SPECIALISATIES
~ BIJSCHOLINGEN
BASISOPLEIDING
BASISOPLEIDING
14 donderdagavonden,
14 donderdagavonden,
verdie-verdie-

pend, oriënterend
als inleiding
pend, oriënterend
als inleiding
HATHA
HATHA
tot de praktijkopleiding
tot de praktijkopleiding
RAJAYOGA
RAJAYOGA

de vierjarige
opleiding
de vierjarige
opleiding
start start
OPLEIDING
TOT
OPLEIDING
TOT

medio
januari;
hatha/raja
januari;
hatha/raja
yoga yoga
A
Y OY
GO
AG medio
(ashtanga)
- esoterie;
filosofie
(ashtanga)
- esoterie;
filosofie

DOCENT(E)
DOCENT(E)

west) chakraleer;
(oost - (oost
west)-chakraleer;
kundalini,
meditatie
en ademkundalini,
meditatie
en ademleer. leer.

aanvang
eerste vrijdag
aanvang
eerste vrijdag
van devan de
BIJSCHOLING
BIJSCHOLING
R A I Nmaand
I NG
JA A RT RJA
A IANRT
I NG
maand
11.00
tot 15.00,
11.00 tot
15.00,

1x per maand;
10jekeer;
1x per maand;
10 keer;
kuntje kunt
MEDITATIEMEDITATIEBEGELEIDING
BEGELEIDING
maandelijks
instappen
maandelijks
instappen

HARA
HARA

éénper
maal
per veertien
op
één maal
veertien
dagen dagen
op
de donderdag.
de donderdag.

ONTWIKKELING
ONTWIKKELING

Aangesloten bij:
Aangesloten bij:
vanNederland
Yoga leerkrachten Nederland
Vereniging van YogaVereniging
leerkrachten
Union
Européenne de Yoga.
Union Européenne de
Yoga.

voor
info en studiegids:
voor info en
studiegids:
LeoXIIIstraat
55,Tilburg
5046 KH Tilburg
LeoXIIIstraat
55, 5046 KH
T: 013-5350760
T: 013-5350760
/ 5356137 / 5356137
E. Yoga@blikopener.info
E. Yoga@blikopener.info
I: www.blikopener.info
I: www.blikopener.info
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“Ontspannings-oefeningen worden

nagestreefd. Bekende vormen zijn de

5. Ontspanning zonder beweging,

vanuit verschillende benaderingen

progressive relaxation van Edmund

waarbij wordt uitgegaan van het

gegeven. Is er een grondslag om de

Jacobson en de Advaita Vedanta vorm

energielichaam

meest geschikte ontspanningsvorm aan

zoals die bijvoorbeeld gegeven wordt

Een oefening waarin op verschillende

de juiste persoon te koppelen?”

in ‘Yoga als kunst van het ontspannen’.

niveaus van energie wordt ingewerkt,
gekoppeld aan verschillende

Het idee dat vormen van
ontspanningsoefeningen in principe

3. Ontspanning zonder beweging, met

chakralocaties en aan de vitale

gelijkwaardig zijn is nog houdbaar,

leidende instructie

systemen bewegingsapparaat,

dat ze gelijk zijn zeker niet. Het

Bij de klassieke vorm, onder andere

seksualiteit, spijsvertering,

aantal denkbare vormen waarin

bekend als Yoga Nidra, wordt de

ademhaling en stembanden

een ontspanning (binnen en buiten

staat van Pratyahara nagestreefd.

(communicatiesysteem) en de erbij

de yoga) ingesproken kan worden

Deze ontkoppeling van bewustzijn en

behorende zintuigen, maakt een

is oneindig. De vraag is hier, als we

gevoelsindrukken treedt alleen op als

ontspanningsoefening meer dan alleen

kijken naar het effect, of er een

het lichaam echt stil blijft. Dat is het

maar fysieke ontspanning. Deze vorm,

steekhoudende indeling gegeven

fundamentele verschil met de vorige

ontleend aan de Samkhya, gebruik ik

kan worden, waardoor een meer

categorie.

veel in de laatste periode.
Randvoorwaarden die aan

gerichte keuze te maken is met
betrekking tot wat je als yogaleerkracht

4. Ontspanning zonder beweging,

ontspanning gesteld moeten worden,

aan leerlingen aanbiedt als

waarin de eigen beleving centraal

ontbreken vaak in de literatuur. Dat zou

ontspanningsvorm.

staat

beter uitgewerkt kunnen worden.

In de periode dat ik yogalessen geef,

Als niet de

Als voorbeeld kunnen

vormde zich bij mij langzaam een

instructie, maar de

langere (klassieke)

steeds vollediger beeld over het

verwerking van

ontspanningsvormen

onderscheid in ontspanningsinstructies.

eigen gedachten en

bij depressieve

Het gaat echt om essentiële verschillen.

emoties de leidende

klachten worden

Hieronder een mogelijke indeling van

vorm is, waarbij de

genoemd. Deze zijn

categorieën van ontspanning.

instructie slechts

af te raden, omdat ze

als ondersteuning

de staat van fysieke

1. Ontspanning met contact

gebruikt wordt bij

inactiviteit, die gepaard

Sommigen beschouwen dit als niet tot

het proces, kan

gaat met depressie,

het domein van ontspanning behorend.

een ontspanning

eerder stabiliseren dan

Maar bepaalde vormen van massage,

therapeutische

oplossen. Wellicht is het

elementen uit de haptonomie, als ook

vormen

goed in dit geval de

vormen waarbij contact een rol speelt

aannemen. Als dit

beoefening te beperken

die worden beschreven in het boek

al gedaan wordt,

tot ontspanning met

‘Ontspanningsinstructie’ van Jan van

is het noodzakelijk

beweging.

Dixhoorn, horen ertoe.

dat in een juiste
setting te doen. Een trauma bij iemand

Te vergelijken literatuur:

2. Ontspanning met beweging

naar boven laten komen en diegene

Dr. J.J. van Dixhoorn:

Als er iets wordt gewijzigd in

vervolgens naar huis sturen zou als een

Ontspanningsinstructie

de houding, in de vorm van

vloek moeten zijn in een verantwoorde

Wolter A. Keers, Jacques Lewensztain,

activatie, heffen en observeren,

yogales! De oefening Antar Mouna,

Kumari Malavika:

blijft het bewustzijn van het

zoals die bijvoorbeeld wordt gegeven

Yoga als kunst van het ontspannen

lichaam. Je zou kunnen zeggen

in het boek ‘Meditations from the

Satyananda Saraswati: Yoga Nidra

dat hier een nuancering van

Tantras’, komt misschien het dichtst bij

Satyananda Saraswati: Meditations

lichaamsbewustwording wordt

een verantwoorde vorm in de buurt.

from the Tantras
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Verslagen
Argentijnse Tango
workshop

dans leidt of geleid wordt, je bent

Een golfje van verontwaardiging

Yoga en
hoogsensitiviteit

volkomen aanwezig in het hier en

kruipt door de zaal….. Wie zich op

Annelies Gietelink

nu. Daardoor ontstaat er grote

asana’s stort zonder voorafgaand

Nathalie van der Sloot

De keuze voor het avond-

verbinding met diegene waarmee

het lichaam en de geest gezuiverd

Zonder verwachting ging ik de les

programma was voor mij niet zo

je danst. Vrouwen die kort daarvoor

te hebben van tamasich voedsel

in. We starten met een Parivrtta

moeilijk, in tegenstelling tot de

totale vreemden voor mij waren,

en levenspatronen, loopt het risico

sukhasana, waarin we een

dagprogramma’s, waar ik nauwelijks

voelden na een dans of twee als

blessures of ziektes op te lopen. Yoga

visualisatie krijgen, waarbij je de

uitkwam door het gevarieerde

dierbare vriendinnen.

is vooral een geestelijke levensweg,

voorstelling krijgt om op het strand

aanbod.

Toch waren er binnen die verbinding

het ontdekken van je eigen aard

te zitten, een kuiltje te maken in

Aan een vorige Tango bewaarde ik

grote verschillen. In combinatie met

en constitutie. Pantanjali wordt

het zand en een mooie cirkel om

hele positieve herinneringen dus ik

de ene persoon ontstonden andere

meermaals aangehaald om deze

je heen te maken in de kleur die

verheugde mij erop. En dat bleek

ritmes, andere improvisaties en

visie te ondersteunen.

nu op dit moment bij je omhoog

terecht.

patronen van beweging dan met de

Robert’s missie is om via Ayurveda

komt. Een fijne manier om tot jezelf

Het was een bont gezelschap

andere.

tot zelfinzicht te komen. Dit betekent

te komen. Hierna krijgen we theorie,

aan dames dat zich verzamelde,

Al met al was het een geslaagde

het kennen van de wijze waarop

over hoog sensitiviteit, waarbij er een

gevarieerd in leeftijd, lengte en

avond en eindigden we warm, vrolijk

de 5 elementen aarde, water, vuur,

korte uiteenzetting wordt gemaakt

kleding, aangevuld met slechts

en enthousiast.

lucht en sfeer zich in het lichaam

over het centraal zenuwstelsel, hoe

een dappere man. Vooral het

Trix Dekkers- Heezius

en de ziel tot elkaar verhouden.

HSP kan werken en de effecten

Deze kennis verschaft inzicht in welk

kan zijn, hoe je HSP kunt herkennen.

voedsel en welke asana’s wel of

Waarna eigenlijk de conclusie is,

schoeisel viel op door originaliteit:
geen elegante dansschoenen maar

Ayurveda en
constitutie yoga

niet geschikt zijn om de 3 dosha’s:

dat het belangrijk is om: te gaan

wandelschoenen, zelfs laarzen maar

Robert Swami Persaud

vata, pitta en kapha in evenwicht te

leren luisteren naar je lichaam, een

daar viel (letterlijk) niemand over!

Zodra Robert van wal steekt met zijn

brengen en te houden.

positief zelfbeeld te hebben en je

Onze docent, Annelies Gietelink

betoog is het niet moeilijk om de

Zo zou iemand met een dominante

energetisch te beschermen Dit kan

is opgeleid als docent Dans en

aandacht erbij te houden, ondanks

vuurconstitutie, pittadosha, de

door je eigen energiesysteem zo

dat was te merken aan haar

zijn voorspelling dat dit voor een

hoofdstand niet moeten uitvoeren

sterk te maken dat je geen energie

professionele en enthousiaste

groot deel van de toehoorders niet

omdat de hiermee gepaard gaande

van anderen in je systeem opneemt

aanpak. Haar passie en humor

gaat lukken. Immers, de geest is

sterke bloedstuwing naar het hoofd

en te zorgen dat je goed geaard

werkten uiterst aanstekelijk.

altijd aan het wervelen.

kan leiden tot onverdraagzaamheid

bent. Zo kun je dan mochten er toch

Na een boeiende inleiding over

Robert weet door zijn pientere,

en slapeloosheid. Deze kennis geeft

andere energieën binnenkomen

het ontstaan van de Argentijnse

doordringende blik en zijn energieke,

ook inzicht in je eigen reacties;

je deze kunt afvoeren via de

Tango begonnen we met simpele

bij tijd en wijle cabaretesk optreden,

een vata type zal minder snel in de

aarde. Verder helpt het om een

wandelpassen in paren. Daarna

de toehoorders moeiteloos in een

verdediging schieten dan een pitta

beschermingssymbool te maken te

bouwde ze de bewegingen uit

staat van één puntige aandacht te

type.

maken die jouw energie scheidt van

zodat we langzaam in de sfeer

houden.

Je eigen constitutie en geestelijke

dat van anderen.

raakten, geholpen door de

Geboren en opgeleid in India in de

kwaliteiten, een samenspel van

Zo en nu mogen we deze kennis

meeslepende muziek (Piazolla o.a.)

Ayurvedische geneeskunde kwam

tamas, rajas en sattva, kennen en

gaan toepassen tijdens een yogales.

vilten pantoffels, gympen, sokken,
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Yoga congres Elspeet 2016

Het voordoen van Annelies met Iris

Robert halverwege de jaren 80 naar

observeren is van fundamenteel

Het is een flow les, waarin je van

Lekkerkerk, was heel entertaining om

Nederland dat bij hem overkwam

belang. Dan weet je welk voedsel,

de ene houding, doorstroomt naar

naar te kijken.

als een land van ‘streven en strijd’.

welke sturing van de geest

de volgende. Voor mij waren het

Wat me vooral opviel was hoe

Deze mentaliteit zag hij terug in

en welke asana’s helpen om

rustige yogahoudingen, met nadruk

zintuigelijk de dans is. Je voelt, kijkt,

de manier waarop het overgrote

zelfverwerkelijking te bereiken.

op de voeten en het aarden, veel

luistert intensief. Je kunt niet anders

deel van de yogabeoefenaars

Al met al een boeiende workshop

torsies, wat ook weer zorgt voor

dan intensief contact maken met

in Nederland volgens hem bezig

die mij weer naar de kern van

ontspanning in mijn lijf. We sluiten af

je danspartner, je aandacht totaal

is: een demonstratie in fysieke

yogabeoefening heeft gebracht!

met een visualisatie.

gefocust op de ander. Of je nu de

kronkelingen in een wijkcentrum.

Diana Horsman

Door deze workshop, heb ik voor
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Het was een feest voor de zintuigen

Wij moeten vooral niets klakkeloos
van haar aannemen
Theorie en praktijk

Het onderdeel Asana aan het

zo kan je het zout niet waarnemen.

Maria Clicteur

eind van al die theorie was kort

Uitgegaan is van 4 toestanden

Patanjali wordt over het algemeen

maar krachtig. Tijdens één van de

waarin je jezelf kan waarnemen.

als de grondlegger van de Yoga

oefeningen krijg ik kramp en Maria

3 toestanden bestaan uit waken,

je zintuigen staan scherper, je bent

beschouwd en daar is Maria

schiet meteen te hulp. Ondanks de

dromen, slapen en diepe slaap.

alerter. Echter een everzwijn of ree

Clicteur ook heilig van overtuigd.

grote groep ontgaat haar niet veel.

Persoonlijkheid bestaat uit waken

yogahoudingen toegepast. Het

mochten we niet zien. Wel kleine

Zij zal ons vertellen over de 1e twee

Ik vind haar al met al een leuke en

en dromen. De 4e toestand is het

les.

stimuleert de doorbloeding en laat

diertjes: een wormpje, een libelle,

Sutra’s van deze filosoof uit het India

betrokken leraar.

bewustzijn (het zout is het water).

Kelly Merrington

je energie weer stromen. En dan

een meikever...Af en toe maakte

van ver voor onze jaartelling.

Aukje Melis-Lam

Bewustzijn is de uiteindelijke kijker/

gaat de yogales van start. Ik ben

Margriet ons op iets opmerkzaam,

Het leek mij heel interessant om mij

een koukleum, maar nu had ik

zoals een kever of een wormpje

eens wat meer te verdiepen in de

Sylvia Mullaart-Bonn

het heerlijk warm, ik voelde weer

of een plantje, een woelplek voor

bevrijdingsleer van Patanjali.

Een workshop die ik gekozen had,

energie. Het ademen naar mijn linker

varkens...

omdat ik merk dat ik veel vrouwen

of rechter eierstok, vond ik lastig

Wanneer je in het bos in stilte

Als een echte Belgische professeur

op les heb, die in de overgang zitten

in sommige houdingen. Maar dat

wandelt, wat door iedereen

en last hebben van hun hormonen.

zorgt er bij mij ook weer voor dat ik

Maar zelf merk ik ook elke maand

zelf veel wil gaan oefenen. Verder

dat mijn hormonen goed werken.
En zoals Sylvia er naar kijkt zegt ze:

mijzelf en de groep kinderen

bhastrika ademhaling, de mula

en het eigen contact met de aarde

die ik les geef, wel weer nieuwe

bandha en een ademhaling, die

bevordert zodat je meer geaard

punten die ik ga toepassen tijdens

van je gehemelte naar je perineum

en aanwezig in je centrum kan

mijn les. En ben zeer benieuwd of

loopt, over de rug, nek, hoofd terug

wandelen. Dan merk je meer op,

de kinderen zich net zo kunnen

naar je gehemelte. Deze combinatie

ontspannen en bij zichzelf komen als

wordt in veel verschillende

ik heb mogen voelen tijdens deze

Hormoon yoga

Upanishads lezing

ziener. Er is niet nog iets dat daarna
nog kan kijken of zien naar die ziener

Wim van de Laar

of kijker.

Wim van der Laar heeft vorig

Het valt me op dat Wim zijn stem

jaar een boek uitgebracht (De

en zijn manier van vertellen prettig

nam Maria ons bij de hand, ietwat

Upanishads) waarin hij Upanishads

bij mij binnenkomt. Er is een goede

gerespecteerd werd, dan ben

streng maar zeer enthousiast leidde

op mooie wijze toelicht en vertaald.

opkomst van geinteresseerden. Ik

je nooit alleen (al wandel je ook

zij ons vanaf haar lessenaar door

In zijn kennisgeving op het congres

raad iedereen aan om een lezing

weet ik ook zeker dat een bijscholing

alleen). De geluiden van de dieren

haar zo geliefde Sutra’s. Gelardeerd

leest hij voor uit zijn boek en licht

van Wim van de Laar te volgen. Zie

over hormoonyoga, zeker op mijn

zijn des te meer aanwezig. Je voelt

met enige voorbeelden en leuke

hij de betekenis en de oorsprong

hiervoor: www.yogawimvandelaar.nl.

”Hoera, ik maak nog hormonen

verlanglijstje staat. Dankjewel Sylvia.

je omringd en verbonden met alle

korte verhaaltjes. Het werd nog

maar ook de diepere bedoelingen

Mickey Oudkerk Pool

aan”.

Kelly Merrington

leven. Werelden in werelden. En

afwisselender toen wij in kleine

toe. Aan de hand van prachtige

toch ben je er één mee.

groepjes werden verdeeld voor

verhalen komen wijsheden aan

Na een tijd kwamen we op een

de uitwerking van vragen. Daarna

het licht. Letterlijk betekent

Tja, zo had ik het nog niet bekeken,
maar inderdaad, wat leveren ze een

Wandelen met

Manipura voorbij,
de anatomie van de
subtiele energie

mooi werk, onze hormonen, maar

Margriet van Kampen

prachtige open plek. Daar hebben

moesten de woordvoerders naast

Upanishad:’bijeenzitten aan de voet

toch, ik zou graag mijn lichaam

Wat heb ik naar deze wandeling

we een hele tijd halt gehouden.

haar lessenaar komen staan, goed

van de leraar’.

en die van alle vrouwen die op les

uitgekeken. Eigenlijk bleef ik

‘Gewacht’, zoals Margriet het

rechtop en duidelijk spreken was

komen, willen kunnen ondersteunen

daarvoor nog op zaterdag.

noemt, want dat kunnen we niet

haar opdracht. Voelde ik daar een

Upanishads zijn oerteksten van

lopen: voorafgaande aan het

bij de ongemakken die hormonen

En het was een voltreffer. Het

meer. Hoe lang het duurde weet ik

oude samskara in mij opkomen?

Indiase filosofische afkomst. De

congres twijfelde Freia. Gelukkig

soms kunnen geven.

beantwoordde over de hele lijn aan

niet meer, maar het was zalig.

Namelijk die van de opstandige

oudste teksten waren niet zomaar

voelde ze zich sterk genoeg. Het

Bij de lezing zie je een vrouw die

mijn verwachting, die je eigenlijk niet

Volledige stilte in de groep,

leerling (2e Sutra). Niet in de laatste

voor iedereen bedoeld, van oudsher

grote aantal inschrijvingen had haar

praat met passie, met kennis over

mag hebben...

verbondenheid, éénzijn met alles

plaats omdat alles met grote

alleen voor hogere kringen (800 jaar

geïnspireerd. En wat een geluk voor

Freia Wallaart

Had het zomaar anders kunnen

hormonen. Ze heeft het zelf ook

Het was een feest voor de zintuigen.

wat is. Ik was boom met de bomen,

stelligheid werd beweerd door

v. Chr.).

alle deelnemers en voor mij.

doorleeft, waardoor ze informatie

De geuren, de ruimte, het landschap

meikever, wind...Niet te beschrijven

Maria. ‘Toeval bestaat niet’ en ‘Je

Dertien klassieke teksten zijn

Freia is een vrouw met een schat

kan overbrengen vanuit wijsheid.

en bovenal het concert van de

ervaring.

huidige leven is het gevolg van

bepalend voor latere teksten. Er zijn

aan kennis en ervaring. Dit komt

Hierdoor raak ik ook enorm

vogels. Het was een feest voor mijn

Het riep diepe herinneringen op

karma, opgedaan uit vorige levens’

3 perioden op te delen.

onder andere doordat ze in haar

geboeid en kan ik met gemak

ziel want er WAS STILTE. Voelbaar en

van het alleenzijn met en in de

zijn duidelijk haar waarheden. Tja….

1. oudste teksten

leven veel kleurrijke personen

mijn concentratie erbij houden.

hoorbaar. Ik wandelde vanuit mijn

natuur tijdens een vision quest lang

Voor mij blijven dit toch eerder

2. Katha (yoga gerelateerde teksten)

heeft ontmoet. En van heeft

Sommige zaken geven even een

kern. Stevig met de voeten op de

geleden.

vragen. Dat mag ook volgens Maria.

3. Jongste teksten die meer structuur

geleerd: ‘Anatomie speelt zich af

opfriscursus over hormonen die

aarde en aanwezig in mijn centrum.

Dit zou ik meer willen doen. Dank u

Wij moeten vooral niets klakkeloos

en helderheid bevatten. De teksten

op een dieper niveau, de subtiele

in ons lijf voorkomen. Hoe de

De begeleiding van Margriet was

Margriet.

van haar aannemen.

laten je op eensubtiele manier naar

anatomie’. Ze heeft op haar reis in

hormonen veranderen gedurende

subtiel. Niet teveel woorden, niet

Maria Clicteur

Eén ding is voor mij duidelijk

jezelf kijken, leren je vanuit daar het

haar leven vele kleurrijke leraren

de menstruatie en de overgang.

te weinig. Elke aanwijzing kwam op

geworden: de liefde voor de filosofie

onzichtbare herkennen.

ontmoet: Rob Obermeijer, Rama

Stress blijkt een enorm grote

het juiste moment in een subtiele

in het algemeen is weer bij mij

Je hebt het zout en het water maar

Polderman, Rita Beintema en Steven

boosdoener bij het beïnvloeden van

taal. Margriet vroeg ons de grond te

gewekt met dank aan Maria en

als het zout eenmaal is opgelost in

Ruth. Al deze mensen hebben haar

hormonen. Binnen de hormoonyoga

strelen met onze voeten, wat voor

Hugo Verbrugh.

het water, hoe haal je dan het zout

geïnspireerd om een persoonlijk

wordt gewerkt met drie pijlers. De

de dieren aangenamer aanvoelt

er nog uit? Zoals je het zout niet ziet,

programma te ontwikkelen. Dit
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Soms maar een enkel woord
wat op dat moment precies raak was

Ja, yoga is echt Chill!

komt onder andere tot uitdrukking

opmerkingen dan kun je haar

afgeleid door geluiden en door mijn

om moet gaan met meningen van

hierdoor was geactiveerd. In het

inademing omlaag sturen werkt

in de verrassende oefeningen die

e-mailen: freia.wallaart@planet.nl

slapende rechterbeen.

anderen (3e chakra vaardigheid),

gebied van de lendenen was de

ontspannend, het omhoog sturen

ze koppelt aan de chakra’s. Dit

Fokke Jansen

Gabrielle ’s begeleiding was ook

dan begrijp je dat er veel op hun

lichaamsgrens vervaagd.

heeft een activerende werking.

op deze momenten een houvast.

bordje ligt.

De kriya’s zijn een goede

Dank je Noor voor de mooie les.

leidt tot verrassende inzichten en
oefeningen.
Ook heeft Freia haar wortels in

Vipassana
Meditatie

Voldoende stilte om aan ervaren

Betekent dit dan dat je alles

voorbereiding op de pranayama’s.

Een zin van jou om te onthouden:

toe te komen en zo nu en dan een

moet accepteren? Jongeren die

Aan bod kwamen de Bhramari

‘Pranayama is een discipline, maar

chemische bindingen. De studie die

Gabrielle Bruhn

advies ter begeleiding.

bijvoorbeeld overal commentaar op

(zoemen), Nadi Sodhana

doe niet te veel je best, de basis is

ze hiervoor heeft gedaan, ziet ze

De workshop startte met stilte: de

Ik heb genoten van de workshop,

geven. Het antwoord is nee, wees

(wisseladem) en de Sama Vritti

ontspanning’.

als een waardevolle voorbereiding

toon was gezet!

wat een Prachtige Pure Eenvoud!

authentiek, benoem wat er gebeurt.

pranayama. Tevens oefenden we

Marlies Hufner-Leijdekkers

voor haar yogastudie. Hierdoor

Vervolgens uitleg over de oorsprong

Namaste

Vertel dat je last hebt van gedrag

met het ademen door linker-en

ontdekt Freia dat deze chemische

van Vipassana en over de methode

Ingrid Knelissen

maar laat ook merken dat je de

rechterneusgat afzonderlijk.

bindingen grote overeenkomsten

zelf. Genoeg om te weten wat de

persoon niet afvalt.

Daarbij wordt Pingala Nadi (rechts)

Anat Geiger

hebben met yoga. Energieniveaus

bedoeling was, maar niet zoveel dat

Daarentegen, geef veel

gevisualiseerd door goudgeel,

Fascinatie voor fascia

van verschillende moleculen

ik door de informatie bij wijze van

Carolien Brand

complimentjes als dingen goed

de kleur van de zon. Ida Nadi

Anat presenteert zich aan een

vertonen grote overeenkomsten in

spreken in mijn hoofd ging zitten.

Yoga is chill

gaan. Jongeren worden graag

(links) wordt gevisualiseerd door

volle groep deelnemers door een

gelaagdheid in aura’s en chakra’s.

Vipassana betekent ‘inzicht’, de

Als pubers dit over je les zeggen is

geleid want ook dat geeft veiligheid.

zilvergrijs, de kleur van de maan.

inkijk te geven in haar persoonlijke

Het heeft een grote invloed op

methode is ‘aandachtig zijn’, je

dat natuurlijk een groot compliment,

Dit kan bijvoorbeeld door te

De voorstelling van kleuren waren

weg, die haar leidde naar yin yoga

het subtiele energielichaam.

voortdurend bewust zijn van wat er

maar ga je als docent zelf niet

coachen hoe je voor een groep

voor mij een mooie aanvulling.

en haar fascinatie voor fascia

Daarbij horen de verschillende

hier en nu plaatsvindt.

uitdrukken in deze jongerentaal

gaat staan als je een spreekbeurt

Dan wordt Sushumna (centraal

(bindweefsel). In een compacte

want dan snap jij je rol niet. Dit is een

hebt. In alle oefeningen die je

kanaal) gevisualiseerd, door beide

maar erg overzichtelijke introductie

energiefrequenties. Ze vraagt

Yoga voor jongeren

Yin yoga

speciale aandacht voor ‘brain

Eerst de loop-meditatie.

van de do and dont’s die Caroline

aanbiedt laat je hen stevigheid

neusgaten inademen naar de staart

in de Taoïstische achtergronden van

power’ (energie frequenties van de

De begeleiding was erg prettig

Brand ons leerde.

van het lijf ervaren. Zorg dat er veel

en uitademen naar de kruin. De

yin yoga (de eenheid, de natuurlijke

hersenen) van Kenny Howell. Freia:

gedoseerd en verfrissend sober van

Volgens haar zijn jongeren geen

beweging in de oefening is omdat

Sama Vritti pranayama bestaat uit

vloeiendheid en cyclisch verloop

“Het lichaam bezit de innerlijke

inhoud.

moeilijke doelgroep om yogales

stilstand confronterende gevoelens

vier gelijk durende bewegingen in

van het leven), naast de meest

capaciteit om zich te helen.”

Soms maar een enkel woord wat op

aan te geven als je de spelregels

in het lijf kan opleveren. Breng de

de adem: het inademen, de leegte,

recente wetenschappelijke inzichten

dat moment precies raak was, de

goed snapt. Die heeft ze ons in de

oefening met vreugde en lichtheid

het uitademen en de leegte. Zij

over spieren en fascia, weet ze haar

De zonnegroet heeft voor haar een

concentratie verdiepte.

workshop duidelijk gemaakt.

zodat de mentale stemmen tot rust

wordt ook wel de vierkante adem

enthousiasme en kennis over te

bijzondere betekenis. De zonnegroet

Kort gezegd bestond het uit lopen

Start met de puber in jezelf te

komen.

genoemd. Wij oefenden dit in de

brengen.

gecombineerd met mantra’s

met aandacht voor de beweging

omarmen. Dit zorgt ervoor dat

Na al deze wijsheden zijn we

kathouding.

Helderheid, toegankelijkheid en

zorgt ervoor dat de zon tijdens de

van de voet, steeds gedetailleerder

je het gedrag met een glimlach

yogahoudingen gaan doen. We

Een aantal asana’s hielden wij

humor zijn de kenmerken van Anat’s

workshop definitief doorbreekt. Het

geobserveerd.

kan relativeren. Zijn we allemaal

liepen bijvoorbeeld op onze tenen

langer aan. In de houding werd

communicatie, waardoor het als

zorgt voor een prachtig slot. De

Ik begon iets te snel, geleidelijk

wel niet eens lui, opstandig of

en hakken om daarna te gaan

zeven keer vanuit elk chakra

het een ‘gezellig feestje’ voelt om

energie van de zonnegroet en de

nam ik gas terug tot ik inderdaad

argumentatieziek? Een andere

aarden. Heerlijk, eindelijk rust en dan

langzaam in-en uitgeademd.

erbij te zijn. Dan gaan we over tot

mantra zorgen, na wat oefenen,

alleen bezig was met het optillen en

belangrijke tip is om niet te oordelen

ook nog voelen dat je lijf stevigheid

Beginnend bij het eerste en

het direct ervaren. Bij bekende

voor een ontwapende sfeer. De

neerzetten van de voeten.

naar jongeren. Als je pubers begrijpt

biedt. Ja, yoga is echt Chill!

eindigend bij het zevende chakra.

hatha yoga houdingen uitgevoerd

mantra’s vullen de ruimte.

Het bracht me enorm tot rust. Want

dan snap je dat ze heel hard aan

Ivo Feuth

Daarbij onderzochten wij wat de

vanuit de yin yoga kenmerkende

Tot slot zegt Freia: “Het is een

waar zou je je eigenlijk anders mee

het werk zijn om hun hoofd boven

adem aan ruimte kon laten ontstaan

principes (ontspannen spieren

bijzondere tijd waarin we leven, de

moeten bezighouden als je loopt,

water te houden. Als je nog niet de

voor de houding. Deze werkwijze

en langer aangehouden poses)

wereld is prachtig.”

dan met het optillen en neerzetten

gave hebt om terug te vallen op

Noor Palazzi

hield mij geconcentreerd en zorgde

wordt duidelijk voelbaar dat de

Yoga en Pranayama

Zoveel gepassioneerdheid en liefde

van je voeten…??

de stevigheid van het lijf (1e chakra

Noor bood in deze workshop de

voor die ruimte en ontspanning.

werking dieper is op fysiek, mentaal,

voor het leven, dat zijn woorden die

Vervolgens zijn we zittend verder

vaardigheid), continu alle kanten

deelnemers een breed spectrum

Een mooie reis door de chakra’s,

emotioneel niveau. Het is hard

mij persoonlijk raken en ontroeren.

gegaan met het observeren van het

opgeslingerd wordt door gevoelens

met pranayamaoefeningen aan.

verweven met de pranayama.

werken aan het ontspannen houden

Freia had graag nog de tijd

rijzen en dalen van de buik. Ik kon

en emoties die je niet altijd kunt

Er werd gewerkt met kriya’s,

Wij oefenden met bandha’s en

van de spieren - we gebruiken

willen nemen om vragen te

me vrij goed concentreren maar

plaatsen (2e chakra vaardigheid)

zuiverende oefeningen, zoals de

kumbhaka (adempauze). We

geen ‘props’ - en toch vloeit de yin

beantwoorden.

(natuurlijk) kwamen er regelmatig

en dat je ook nog bezig bent om

Kapalabhati. In Savasana kon ik

onderzochten wat de richting

energie makkelijk in elke houding.

Dus heb je nog vragen of

gedachten in me op en werd ik soms

een ego te ontwikkelen en hoe je

ervaren dat het ademlichaam

doet voor de adembeleving. De

Anat weet het overzicht in de grote
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“We zijn een uiting van onze energie”
Yoga voor de
onderrug

groep goed te behouden en waar

minder voelbaar aanvoelt) wordt

nodig persoonlijke aandacht te

voorbereid/behandeld, zodat

geven. Met haar warme stem en

de nabij aanwezige energie erin

Danielle Bersma

de fijne achtergrondmuziek worden

kan stromen. We voeren één

we gedragen door de tijd dat de
houding, tussen 2 en 3 minuten,

“De knie is het slachtoffer
als we iets willen
dat de heup niet kan.”
Yoga en
knieklachten

buiten draaien om de maximale

Yoga congres van de Vereniging

rotatie van ons heupgewricht

Yogadocenten Nederland

Danielle Bersma

te vinden. We ontdekten grote

Na 25 jaar yogaweekenden

Ruim van te voren m’n yogamatje

“De knie is het slachtoffer als we

onderlinge verschillen als gevolg

gevolgd te hebben bij de Belgische

basisoefening uit die elke meridiaan

neergelegd in de grote zaal. Dus 3

iets willen dat de heup niet kan.”

van de bouw van onze botten: ik

Yogavereniging kwam José Van

strekt. Met meer alertheid van

minuten tevoren gearriveerd; matje

Met veel plezier schoof ik aan bij

kwam op ruim 45°, mijn buurman

Havere samen met haar collega/

statisch wordt aangehouden.

lichaam en geest gaan we over tot

niet uitgerold, dus weinig plek.

de workshop van Daniëlle Bersma.

haalde met gemak de 90°. Hij

vriendin Marijke naar het congres

Een fijne en leerzame workshop met

het theoretisch gedeelte.

Danielle had nog minder plek, deed

Voor iedereen lag een hand-out

kan in de heldhouding zijn voet

van VYN in Elspeet. Hieronder lees je

een goede balans tussen theorie en

Hand-outs worden uitgereikt, wat

sommige oefeningen voor op een

klaar: met veel afwisseling tussen

dus gemakkelijk dwars op de mat

haar bevindingen:

praktijk in een fijne casual en toch

fijn is. Veel informatie over de 5

wankel tafeltje, zodat een ieder in

praktijk en theorie nam Daniëlle

zetten maar als ik dat ook probeer,

erg professionele sfeer, met een

elementen, gekoppeld aan de

de volle zaal haar kon zien en horen.

ons mee naar de ‘ins’ en ‘outs’

komt de rekening bij mijn knie. Dus

andere kijk op spiergebruik. Maar

meridianen en de organen die

Gelukkig ging het goed.

van de knie.

hield ik dit keer mijn voet keurig

Anat Geiger

Yin Yoga

vooral op de wonderlijke wereld van

onder hun invloed staan, hun

De theoretische uitleg kwam op mij

in de uitgemeten stand, plaatste

Anat is geboren in Rio de Janeiro

fascia, nieuwe kennis hierover en

emoties, en de klanken en kleuren

erg technisch over. Goed dat deze

Om op te warmen begonnen we

hem aldus naar achter en vond

en bracht haar jeugd door in

nieuwe uitvoering van houdingen

die daarbij horen. Dit wordt

uitleg duidelijker werd door het

met een coördinatieoefening

mijn ‘ideale held’….

Copacabana. Ze combineert de

die goed te integreren is ook in

afgewisseld door interactie, waarin

scherm waarop de plaatjes van de

op de rug liggend de knie

Voor mij was dit ‘testje’ de grootste

sterke Yang-elementen van kracht

reguliere hatha yoga lessen, om de

we zelf mogen aangeven - en

hand-out in kleur te zien waren.

buigen, strekken, buigen en

eyeopener van de workshop.

en ritme met de Yin-elementen

overmatige yang kracht die alom

gelijk uitvoeren - asana’s die de

Danielle gaf voldoende gelegenheid

weer neerzetten. Want vooral

Daniëlle, dank je wel voor je

van vriendelijkheid en stilte in haar

vertegenwoordigd is in onze huidige

besproken meridiaan strekken.

vragen te stellen. Tijdens de

bij knieën is het belangrijk om

deskundigheid en je heldere

lessen. De focus is altijd gericht naar

levens- en die van onze cursisten- tot

Lilian houdt het graag simpel en

oefeningen voelde je duidelijk de

ze voorafgaand aan zwaardere

manier van presenteren!

het oefenen met aandacht, moed

meer balans te brengen. Dankbaar

geeft goede alternatieven voor

gevolgen van de bewegingen.

oefeningen, eerst onbelast

Colette Edelenbosch

en humor.

en blij om deze workshop te hebben

cursisten die beperkte fysieke

Omdat het gaat om het voorkomen

te bewegen: dat voedt het

Yin yoga is vooral werken met

mogen meemaken.

mogelijkheden hebben.

van pijn, geen bewegingen doen

kniegewricht en is bovendien

ontspannen spieren, de houding

Gloria Spaans

Een interessante workshop, voor

die de gewrichten niet kennen

gunstig bij bijvoorbeeld artrose.

nogal lang aanhouden en veel

zowel deze op zich staande kennis/

en die doorwerken naar de rug.

We masseerden de rand van

op de grond werken. Anat legde

methode, als complementair aan

Bijvoorbeeld doordat je in krijger 1

de knieschijf en de spieren en

duidelijk uit wat yin en yang is. Yin

Lilian Kluivert

de Indiase yoga traditie, die door

gaat, eerst even op één been staan

pezen rondom de knie. Juist als

en yang hebben elkaar nodig.

De levensstroming bevorderen.

Lilian zeer kundig en efficiënt binnen

om te zien hoever de voet van het

dit gevoelig is, zou je dat vaker

De middellijn is constant aan het

Na een uitgebreide lunch, had

de aangegeven tijd is neergezet.

opgeheven been naar buiten kan

moeten doen om de doorbloeding

Lilian goed ingeschat dat het

Meridianen en nadi’s, ki -of chi- en

draaien.

te stimuleren waardoor

beter was eerst te gaan bewegen,

prana… kanalen en energie…

Natuurlijk zijn we als yogadocent

afvalstoffen makkelijker worden

zodat we later de aandacht bij de

namen en begrippen... zoals je het

ervan doordrongen nooit iets te

afgevoerd.

theorie zouden kunnen opbrengen.

voelt of noemt: “We zijn een uiting

forceren.

Daarna volgden oefeningen voor

Ze verklaarde dit vanuit de Do-in

van onze energie”, is een uitspraak

Vraag je mij nu een oefening om de

de belangrijkste spieren: buig- en

leer. We beginnen met aandacht,

van Lilian die mij herinnerde aan

M.Iliopsoas te ontspannen, moet ik

strekoefeningen om de quadriceps

‘de stilte achter de gedachten’

hoe wonderbaarlijk ons systeem in

echt even de hand-out erbij hebben

te versterken; stretchoefeningen

opzoeken. Een serie zelfmassage-

elkaar zit, en vooral zijn zelfhelend

om dat vreemde ‘buitenaardse

voor hamstrings, kuitspieren en

oefeningen van acupressuurpunten

vermogen, vanuit welke kant we het

wezentje’ aan te pakken.

adductoren.

in het gezicht en kloppende

ook benaderen.

Rest mij nog te vertellen dat ik zojuist

oefeningen in het hele lichaam lijken

Gloria Spaans

Do-In Yoga

Yin yoga
is vooral
werken met
ontspannen
spieren

verschuiven. Werk je veel te hard
dan is er teveel yang en kun je
een burn-out krijgen. Is er te veel
yin dan word je lui. Een spier is
yang, beweegt heel snel en heeft
herhaling en ritme nodig. Fascia,
bindweefsel, pezen, ligamenten
moeten stevig zijn, moeten botten
bij elkaar houden. Fascia is overal
vanaf de huid tot aan het bot.
Fascia is verborgen in het lichaam,

m’n luie stoel heb vervangen voor

Kan yoga de knie ook schaden?

is veel langzamer dan spieren, is

me zeer geschikte oefeningen om te

een wat rechtere stoel (bolle rug).

Ja, helaas wél, als we bij

yin en reageert op yin oefeningen.

doen met mijn senioren cursisten.

Jan Faasen

bijvoorbeeld held, lotus of duif

Gelatine geeft structuur, gel geeft

Lilian geeft veel informatie al

geen rekening houden met

ons structuur. ‘s Morgens is alles stijf,

door tijdens het oefenen, waar

de (on)mogelijkheden van het

het lichaamsgel wordt langzaam

het principe geldt dat eerst de

heupgewricht… Daniëlle liet ons

vloeibaar wordt langzaam sol

‘lege’ meridiaan (die het prettigs,

vanuit tadasana een voet naar

(solution = oplossing ) Na een
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“Een gewricht leeft!”
Yoga en
knieklachten

botbreuk is alles gel en doet pijn,

mij niet duidelijk. Júist voor mensen

massage maakt dan weer sol. Stress

met een hoge sensitiviteit is rust toch

droogt de fascia uit, je wordt minder

zó belangrijk.

Danielle Bersma

mobiel, de energie kan niet meer

Net als de lunch was ook het diner

Daniëlle Bersma is fysiotherapeute

goed door de gel naar o.a. organen

een feest, genieten van heerlijke

en directeur van Samsara yoga

gaan. Denk niet aan gel en sol, maar

vegetarische gerechten met

opleiding. Altijd gedacht dat slijtage

aan de combinatie ervan. Met het

allemaal aardige mensen in een

hetzelfde was als artrose? Daniëlle

ouder worden, worden we stijver,

prachtige ambiance.

legde uit dat een schoen of een

dus… blijf bewegen.
We deden mooie oefeningen,

Yoga Nidra

trap versleten kan zijn, maar een
knie niet. Een gewricht leeft, artrose

asana’s, en bleven lang in de

Maaike Chavanu

is als de afbraak en aanmaak niet in

houding en brachten de adem

Als avondprogramma koos ik voor

evenwicht zijn. Teveel bewegen

daar waar die nodig was. Het was

yoga nidra. Nidra is het Sanskriet

is niet goed, te weinig bewegen

een fijne les. Een paar uitdrukkingen

woord voor slaap. Een half uur

ook niet. Doe veel oefeningen die

van Anat: ‘Accepteer wat je

yoga nidra staat gelijk aan drie

de knie niet belasten, versterk de

voelt, probeer in de houding te

uur slaap. Het is een diepgaande

quadriceps en rek de hamstrings

ontspannen, blijf aandachtig

ontspanningstechniek, een

uit. Daniëlle had haar les voor ons
op stencils gezet, mét foto’s! Fijn.

ademen’. Ze liet ons weldadig lang

systematische methode van fysieke,

navoelen, dat voelde zo goed. Anat

mentale en emotionele ontspanning.

gebruikte muziek bij de les, dat had

Helaas was ik te moe, al van 6

voor mij niet gehoeven. Stilte is zo

uur op, om de aandacht er bij te

Noor Pallazzi

heerlijk.

houden en dus sukkelde ik in slaap.

In deze workshops waren het niet

Jammer. Eigenlijk had ik na afloop

alleen pranayama’s maar ook veel

Yoga en
hoogsensitiviteit

Yoga en Pranayama

meteen naar bed moeten gaan,

asana’s. Noor was onvermoeibaar,

maar ik wilde ook nog even genieten

ze praatte aan één stuk door,

Nathalie van der Sloot

van het gezellig samen zijn in de bar

legde alles heel goed uit en deed

Na een voortreffelijke lunch bezocht

waar ook nog een loterij plaats vond.

alles mee. Dat vond ik wel jammer,

ik om 15.00 uur de workshop van
Nathalie van der Sloot over Yoga en

Ochtendpraktijk

als docent moet je rondlopen en
eventueel corrigeren, is mijn mening.

Hoog-sensitiviteit.

Dirk Ooievaar

Het was best pittig. Voor mijn

Mensen met een hoge sensitiviteit

Zaterdag 07.00 uur ging ik naar de

gevoel hadden we meer mogen

zijn: snel overprikkeld, onderscheiden

Yogales van Dirk Ooievaar, een

navoelen en meer genieten van

subtiele nuances, zijn zeer

sympathieke man met lang haar.

korte rustpauzes. Navoelen is immers

vermoeiend, zorgen slecht voor

Het was een fijne les, maar een uur is

voedsel voor de spieren, in het

zichzelf, zijn onrustige slapers,

eigenlijk veel te kort, zei Dirk en dat is

navoelen werkt een asana medisch

hebben opmerkelijke dromen, zijn

helemaal waar.

na, zei ooit een wijs iemand. De les

fantasierijk en creatief. Ze zijn snel

Na het ontbijt was de Algemene

duurde tot 17.40 uur. Na afloop gaf

van slag door prikkels van grovere

Ledenvergadering. De Vereniging

Noor ons twee A4tjes met alles erop

aard, de overprikkeling uit zich vaak

Yogadocenten Nederland heeft een

geschreven wat we gedaan hadden.

door lichamelijke verschijnselen. Ze

goed bestuur. Dat werd me al gauw

Fijn om alles nog eens na te kijken.

zijn liefdevol en empathisch.

duidelijk. Het gaat goed met de

Als afsluiting van het congres was

Naast de theorie verzorgde Nathalie

vereniging, er komen steeds leden

er om 18.00 uur het diner en daarna

een mooie yogales. Waarom er

bij.

vertrokken Marijke en ik weer naar

ineens muziek tijdens de ontspanning

het zuiden. We kunnen terugkijken

moest zijn, geluiden van de zee

op een mooi yogacongres.

gecombineerd met pianospel was

José Van Havere
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Van het bestuur
Aanvraag nieuwe erkende bijscholing

Filmopnames bij de VYN

Onlangs heeft Yoga Maarsen (www.yogamaarssen.nl) zich aangemeld voor het toetsingstraject van de VYN.

Zoals in de laatste digitale nieuwsbrief al aangekondigd hebben we tijdens het congres filmopnames gemaakt.

Mochten er op of aanmerkingen zijn hierover, dan gelieve dit te melden aan het secretariaat binnen 6 weken na

Uit de koersdag, gesprekken met leden en vanuit de PR commissie bleek er behoefte te zijn aan filmpjes die gebruikt

verschijningsdatum van deze Nieuwsbrief.

kunnen worden in de promotie van yoga, van leden zelf en van de VYN. Vanwege tijd, logistiek en verzamelplek
van yogamensen werd besloten om tijdens het congres opnames te maken. Beide dagen liep een enthousiaste

Samenwerking onderzoek RUG en Lentis

cameraman voorzichtig de workshops in en uit, nam interviews op met leden en maakte sfeerbeelden van alles wat er

De RUG en het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis hebben contact gezocht met de VYN voor ondersteuning

zich zoal afspeelt op een yogacongres.

van het onderzoek naar de effecten van yoga voor mensen met chronische angst- of stemmingsstoornissen. In deze
nieuwsbrief tref je het eerste artikel aan. In de toekomst zullen de resultaten ook via de nieuwsbrief gedeeld worden.

Maar wat krijgen we uiteindelijk?

Congres

• Er is film gemaakt die een impressie geeft van het congres, een zogenaamde event registratie. Dit is een leuke

De verloting op het yogacongres kende vele mooie prijzen dankzij sponsoring van de

herinnering voor leden die aanwezig waren en laat leden die er niet bij waren toch ook een beetje meegenieten.

yogakrant, Yoga styles, Yvonne Esser, Yoga Bindu, Holisan, Uit den Vreemde en natuurlijk

Daarnaast kan de PR commissie deze film gebruiken in het communiceren over dit congres en volgende

de VYN.

congressen. Een leuke PR tool dus van ons belangrijkste evenement dat zeker op weg naar ons jubileum congres in

Tijdens de loterij op de vrijdagavond, onder het genot van een borrel, was het Toon

2018 handig kan zijn.

Franken die met de hoofdprijs aan de haal ging. Hij won een gratis congresdag voor 2017.
• Er is een film gemaakt over de voordelen van het lidmaatschap bij de VYN. Korte quotes uit de interviews met
Wisseling secretaris

leden laten de kijker zien waarom je als yogadocent lid zou willen worden van de VYN. We belichten hierin ook de

Zoals de meeste van jullie inmiddels wel weten is er een wisseling van de wacht

voordelen van het lidmaatschap. Deze film kan jou als lid helpen als je in gesprek bent met een collega yogadocent

geweest in het bestuur. Na vele jaren hebben wij afscheid moeten nemen van Chris

die nog geen lid is. Ook is het een mooi item om op evenementen te gebruiken door jou en de PR commissie.

Bieze. Wij zullen hem missen maar verwelkomen tegelijkertijd onze nieuwe secretaris
Mickey Oudkerk

Pool die zich via onderstaand schrijven aan iedereen voorstelt.

• En er is een film gemaakt over de voordelen van het volgen van een yogales bij een erkend yogadocent. Ook
hierin zijn quotes uit de interviews met leden gebruikt. Deze film kan jij gebruiken in je promotie om de aankomende

Lieve mensen,

cursist de meerwaarde te laten zien van het volgen van een les bij jou in plaats van een niet bij de VYN

A
Allereerst
ervaar ik een ruim gevoel van dankbaarheid omdat ik bij de VYN als secretaris

aangesloten yogadocent. Dit helpt in de bewustwording bij consument over het vrije beroep van yogadocent en

mocht instappen tijdens het Yoga congres in Elspeet afgelopen mei. Het voelt als een

het voordeel van les volgen bij een erkend yogadocent.

warme deken zoals ik ontvangen ben door mijn toekomstige collega’s.
De diversiteit aan opleidingen en werkzaamheden die ik in het verleden deed, komen

Er gaat meer komen. Na de zomer gaan we nog een opname maken voor een algemene bedrijfsfilm van de VYN.

prima van pas binnen deze bestuursfunctie als secretaris. Het is mij een genoegen

Hierin willen we de verschillende kanten van de vereniging belichten. We willen laten zien wie we zijn op onze website,

om op deze manier voor de wereld van yogadocenten met erkende opleidingen

op evenementen, op social media of waar we ook in gesprek komen als bestuur en commissies. Beelden zeggen soms

werkzaam te kunnen en mogen zijn. Het zal wel wat tijd kosten om erin te groeien en alle

meer dan woorden op papier.

werkzaamheden met meer routine uit te kunnen voeren.
De filmpjes zijn geplaatst op ons YouTube kanaal. Ook delen we ze via Social media, de website en de nieuwsbrieven.
En dan nog iets over mezelf met betrekking tot yoga.

Ze zijn voor iedereen vrij te gebruiken.

Op mijn 11e jaar begon ik met mijn eerste 15 yogalessen. Daarna deed ik jarenlange
yoga ervaring op, tijdens lessen bij verschillende succesvolle yogadocenten in en rondom Amsterdam. Zelf
rondde ik mijn yogadocentopleiding pas af tijdens mijn 53e levensjaar in 2015.

De leden die zich hebben laten interviewen willen
wij bedanken voor hun inspirerende woorden.
Zij hebben de inhoud van de films bepaalt en

Nu groei ik als yogadocent en als secretaris in de wereld van de yoga. Van mij mag die groei volop in bloei

mogelijk gemaakt. En wij willen elk lid uitnodigen

komen te staan! Het telefonisch spreekuur is van tijd veranderd, check hiervoor de website! Als je vragen hebt

zoveel gebruik te maken van de filmpjes als je wilt.

maak dan vooral gebruik van deze telefonische spreekuren of schrijf een e-mail naar info@yoganederland.nl.

Zodat we met elkaar laten zien waar we als VYN
en als erkend yogadocent voor staan.

Fijne zomer allemaal en een yoga groet met een mooie glimlach van,
Maroesja Grabijn
Mickey Oudkerk Pool
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Notulen ALV 21 mei 2016

Het congres van 2016 in Mennorode ligt alweer achter ons. Er was een recordaantal deelnemers van 147 unieke

Aanwezig: Anne Bjørndal (voorzitter), Marian Faasen

en ook meer workshops (16) dan ooit tevoren. Hieronder schets ik een evaluatie vanuit de bevindingen van de

(penningmeester), Maroesja Grabijn (Public relations),

a. Toetsingscommissie: Els Schoenmaker stelt de TC voor

deelnemers, de docenten en de leden van de congrescommissie.

Rene Tol (Bijscholings Commissie), Gerreke van den Bosch

en doet verslag. De TC zoekt nog commissieleden, zie

In september starten we in de commissie altijd met de voorbereidingen voor het komende congres. Het begint met

(redactie), Chris Bieze (secretariaat), Mickey Oudkerk Pool

vacature website of neem contact op met de TC.

een inventarisatie van namen die als mogelijke docenten worden genoemd uit de evaluatieformulieren, de tips

(asp. secretariaat)

Op dit moment zijn er 6 erkende opleidingen (YAN,

vanuit bestuur, eigen ervaringen en vanuit aanbieding vanuit docenten zelf.

1. Opening Anne opent de vergadering om 09:08 en doet

Saswitha, Samsara, Hara, Blikopener en Yoga Vedanta).

9. Verslagen commissies

We hanteren voor het programma een aantal criteria zoals voldoende diepgang, maar ook ontspanning in het

enkele mededelingen voor de deelnemers. Anne stelt

Er zal actiever gekeken worden naar kwaliteit. Alle

avondprogramma (dit telt niet mee voor het aantal bijscholingspunten), eendaagse workshops of een halve dag,

de bestuursleden voor aan de leden.

erkende opleidingen ivm bijscholingen zullen zichtbaar

andere thema’s dan het jaar ervoor.

2. Notulen ALV 9 mei 2015, deze staan in nieuwsbrief

worden in de nieuwsbrief.

Deze criteria zijn elk voor zich al voldoende voer voor discussie, dus die volgt dan ook met verve. Dan ook

201502, pagina 16 en 17, geen op- of aanmerkingen,

2 erkende opleidingen zijn afgelopen jaar gestopt met

voldoende variatie in thema’s. De ene deelnemer is meer een jnaina yogi en wil een interessante lezing, de ander

notulen goedgekeurd.

VYN. Dat zijn: de Intensieve yoga scholing te Utrecht

is een doener en wil vooral praktijkoefeningen, de volgende juist een combinatie of iets met doelgroepen. Op een
gegeven moment rolt er dan een zo goed en evenwichtig mogelijk voorstel uit van de invulling van de dagen. Dat
gaat naar het bestuur; meer ogen maken het programma alleen maar beter.

3. Jaarverslag secretaris Zie congresnummer nieuwsbrief,
geen vragen of opmerkingen van de leden.
4. Financieel verslag penningmeester Zie congresnummer

van Rob Obermeijer en Amitabha te Deventer van
Maartje van Hooft. 3 opleidingen zitten momenteel in
de procedure om erkend te worden bij VYN. Dat zijn:

Hierna worden docenten benaderd en meestal zit dat wel snor: men komt graag en is enthousiast.

nieuwsbrief. Marian beantwoordt vragen die door leden

AYO te Amersfoort, Namonamah te Groningen en

Op het congres zelf is het een komen en gaan van deelnemers, de meesten blijven meerdere dagen en anderen

gesteld zijn.

Tsondru te Heerlen.

op vrijdag of zaterdag afzonderlijk. Vaak is naast de inhoud van de workshops, de verbreding van de kennis, de

	Vraag Diana Horstman had een vraag over secretariaat

N.a.v. een vraag uit de zaal geeft Els aan dat er

ontmoeting met collega’s belangrijk en het netwerken. Dat is de reden waarom we dit jaar de lunchpauze met een

en geeft te kennen dat de vraag naar tevredenheid al

actiever contact gezocht zal worden met die

half uur hebben verlengd.

is beantwoordt.

opleidingen die eventueel in aanmerking zouden

Wat komt er zoal uit de reacties naar voren?

Maya de Wilde heeft 2 vragen: 1. Is er een beleid/

kunnen komen voor erkenning. Rene vult dit aan vanuit

De meesten ervaren het congres als een meerwaarde. Docenten worden zeer goed beoordeeld in de evaluaties.

gedachtengang/bestemming aangaande kapitale

het bestuur.

Kennis en passie, professionaliteit, zijn termen die voorbij komen en ook ‘uitnodigend om verder te verdiepen’’. En

reserves binnen de vereniging? Antwoord: “Ja, er is een

b. Toelatingscommissie: Chris doet verslag, verwijst naar

daarmee kom ik op een heikel punt. Het is onmogelijk al die professionaliteit en verdieping in de betrekkelijk korte

spaarpot, een van de bestedingsreserves zijn voor bv.

het congresnummer, pagina 6 en pagina 10. Inmiddels

workshops helemaal tot uiting te laten komen. Het is ook niet de primaire opzet van de meeste workshops op het

congressen. Een deel is voor de missie en visie. Een deel

zijn er meer dan 1100 leden.

congres. Een kennismaking met een onderwerp is eerste inzet en eventuele verdieping kan dan bij de docent

voor PR. Een deel voor evt. juridische problematiek.

c. Klachtencommissie: Guus vd Ekart, voorzitter, doet

in andere setting gevonden worden. Verdieping zit hem dan wel weer meer in de lezingen en de eendaagse

Vraag 2 zal door Maroesja meegenomen worden in

verslag namens de KLAC. Er is vraag naar nieuwe

workshops, dus kan op die manier wel worden gevonden. Het geleerde in de praktijk toepassen is vaak niet

haar verhaal over PR.

commissieleden, Marion vd Biggelaar heeft toegezegd

gemakkelijk na een lezing of een zeer brede workshop. Maar wel weer bij een praktische workshop die toegespitst is

5. Verslag kascommissie Hans Stoop doet verslag namens

toe te treden in september. Gezocht wordt naar

op bijvoorbeeld de uitvoering van asana’s.

de kascommissie.

persoon met medische achtergrond (bv. arts of

De docenten geven het congres gemiddeld een dikke voldoende. Dat is fijn, dat betekent dat we de

Er is toelichting gevraagd en gekregen aangaande

fysiotherapeut of anderszins medisch dekkend gebied)

omstandigheden zo hebben gecreëerd dat zij hun kennis optimaal kunnen delen. Verbeteringen liggen nog in de

bankafschriften en jaarverslagen. Ook is een indruk

voor aansterking voor deze commissie.

techniek.

verkregen over de grote hoeveelheid werk die de

d. Bijscholingscommissie: Rene Tol, voorzitter stelt leden

De opmerkingen die jullie hadden over de locatie en wat er verbeterd kan worden nemen we mee voor volgend

penningmeester in 2015, met veel nauwkeurigheid

van BC voor die aanwezig zijn. Frank Wissink stapt uit de

jaar.

en enthousiasme verrichtte. De stukken getuigen van

commissie en wordt bedankt voor al zijn werk voor deze

De congrescommissie is weer in volle gang voor het congres voor volgend jaar.

betrouwbaarheid.

Wij danken u voor de op- en aanmerkingen en de complimenten. Noteert je vast 12 en 13 mei 2017? We hopen je

6. Verkiezing leden kascommissie Louise vd Put blijft lid,

commissie.
	Anja Dekker, secretaris BC doet verslag. Gezocht

weer met een inspirerend en verbindend programma te mogen ontvangen.

Quirine Lensvelt biedt zich aan als nieuw lid, Karin van

wordt naar een nieuw commissielid BC. Ze geeft een

Wij zoeken nog helpende handen. Wil je ons assisteren voor en dagdeel of langer? Geef je dan op bij

Waterschoot biedt zich aan als reserve.

indruk van de werkwijze van de BC en vertelt over het

ondergetekende of meld je aan via de website.

7. Begroting 2017 zie congresnummer pagina 9. De
begroting wordt goedgekeurd!

lopende contact met een deel van de leden naar
aanleiding van de controle van de bijscholingspunten.

8. Vaststelling contributie voor het jaar 2017, de contributie

Ze benadrukt nogmaals dat de enige ‘sanctie’

Astrid Eijgenberger

blijft € 85,- Marian roept de leden op om nauwkeurig

bij onvoldoende punten het verwijderen uit de

eijgenberger@live.nl

de gegevens, als deze veranderen, nodig voor incasso,

zoekmachine is.

Namens de congrescommissie,

via de site in te vullen. Graag altijd volledig IBAN nr
doorgeven.
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Erkende bijscholingen

Vraag uit de zaal: wordt er jaarlijks gecontroleerd?

10. Bestuur

Alleen nieuw erkende bijscholingen worden in deze rubriek bekend gemaakt. De volgende bijscholingen zijn na

Antwoord: Elk jaar controleren wij. Voorwaarde is 60

	Anne Bjørndal treedt af volgens schema en is

bespreking in de Bijscholingscommissie erkend:

punten per 5 jaar. Per jaar 12 punten. 2 punten mag je

herkiesbaar. De leden gaat akkoord met een verlenging

jaarlijks vrij naar behoeven invoeren voor zelfstudie of

van het bestuurs lidmaatschap waarmee Anne

Meditatie - Ontspanning en focus

bv. reanimatie en AED.

herkozen is.

Datum		

Vrijdag 9 september 2016 vanaf 17 uur t/m zondag 11 september 16 uur		

Nog een vraag is: Is de opleiding medische basiskennis

Chris Bieze treedt af en is niet herkiesbaar. Mickey

Locatie		

Hof van Kairos, Vosseveldseweg 17 7107 AD Winterswijk

erkend als bijscholing?

Oudkerk Pool volgt Chris Bieze op als secretaris. Het

Docent 		

Marieke van der Maas en Trude Matla-van der Veer, VYN leden; verder wordt lesgegeven

bestuur dankt Chris en blikt terug op zijn tijd als secretaris

		

door de deelnemende collega’s.

(officieel vanaf 12 april 2008).

Kosten 		

€ 199,- inclusief maaltijden, koffie en thee

VYN punten

10

	Antwoord: Nee niet op dit moment.
	Vraag: Waarom kan iemand wel bijscholing geven op
het congres terwijl de scholing bij betreffende docent
buiten het congres niet telt als erkende bijscholing?
Antwoord: Binnen het congres is dit experimenteel
en telt dit. Buiten het congres telt het alleen als de
aanvraag voor erkenning eraan vooraf gegaan is. Dus

	Gerreke van den Bosch wordt voorgesteld als vast
bestuurslid. De leden gaan accoord.
	Iris Lekkerkerk krijgt een bloemetje als dank voor de
verrichte werkzaamheden.
	Mededeling over statutenwijziging zie blz.3 *

Info/opgave	Als bron van inspiratie verzorgt iedere deelnemer een eigen yogales van een uur. Vraag
uitgebreide informatie en het inschrijfformulier. Meenemen: yogakleding, schrijfmateriaal, dekbedovertrek en
hoeslaken en sloop en handdoeken, yogalectuur voor uitwisseling.
Aanmelden bij mariekevandermaas@kpnplanet.nl, telefoon 0180519175 of 06-12951949 en/of

niet zomaar op de vrije markt.

* Chris Bieze: 2013 extra ledenvergadering vanwege

e. PR commissie Maroesja doet verslag namens de

verandering statuten omdat dit niet helemaal klopte.

PR commissie. Karina Delfos krijgt een bloemetje als

Nieuwe statuten zijn inmiddels via de notaris opnieuw

Yoga Nidra teacher training 2017 - Specialisatie

dank voor haar werk. Er wordt gezocht wordt naar een

vastgesteld.

Datum		

25/26 march 2017, 1/2 july 2017 and 23/24 september 2017

commissielid met PR ervaring, zie vacature website.

11. Rondvraag

Locatie		

Het VlinderHuys, Barchman Wuytierslaan 51, 3819 AB Amersfoort

Er zijn 4 papieren nieuwsbrieven door Gerreke en

	Vraag van Elizabeth uit de zaal over opstrijkbare logo’s

trudematlaveer@gmail.com, telefoon 0182 725283 of 06 50816170.

Docent		

Swami Vedantananda Saraswati, The Yoga Nidra teacher training - according to the guidelines of

Christiane en 4 digitale nieuwsbrieven. Verder PR in de

en om deze aan te bieden vanuit de vereniging

		

the Bihar School of Yoga.

yogakrant, tijdschrift voor yoga en yogamagazine.

aan de leden. Maroesja reageert met het argument

Tijd		

10 am - 5 pm

Website heeft een nieuwe look. Er zullen regelmatig

dat de maatvoering in dit geval lastig is en te

Kosten		

€ 590,- early bird and € 650,- after 1 december 2016 (payable in two installments, including VAT,

wijzigingen plaatsvinden ivm verbetering. Cijfers: 3500

persoonsgebonden.

		

handouts, drinks (coffee, tea, water) and soup

VYN punten

36
what to take: yogamath, cushion, cover, pen and paper, lunch

bezoekers p/mnd op de website. Daarvan 1700 unieke

	Ingrid uit de zaal vraagt of je de Westerse Medische

bezoekers (verschil ligt tussen mensen die terugkomen).

basiskennis wel bij je specialisaties op de site erbij mag

Info/opgave

Zoekportal trekt 2800 bezoekers. Ongeveer gemiddeld

zetten m.b.t kwaliteit. Antwoord: Ja, je krijgt er alleen

Information/enroling: www.theyoganidra.com, info@theyoganidra.com, tel: 06 -144 77 000.

geen punten voor.

The Yoga Nidra teacher training according to the guidelines of the Bihar School of Yoga Mungir - this well-structured

12 bezoekers p/dag en 83 tot 195 p/mnd.
Voor yogadocenten geldt: Wees specifiek in het

	Marijke: modelovereenkomsten ter vervanging van de

training gives a sound basis for yoga teachers to teach this unique deep relaxation technique. The training is

invullen van je specialisatie want als voorbeeld: er zijn

VAR, liggen bij de belastingdienst.

300 zwangerschapdocenten maar door onvolledige

Beate uit de zaal vraagt: Blijft deze locatie de

invulling zijn hiervan maar 130 zichtbaar.

congreslocatie? Anne antwoord dat dit nog niet

Yoga & Meditatie retraite met Daniel Strausser

We hebben op Facebook een besloten groep en een

vaststaat. We groeien elk jaar. We zijn er druk over in

Datum		

11-17 juli 2016

open pagina.

gesprek.

Locatie		

Erve Veldink, Eibergseweg, Haarloo

Congres 2017 valt op: 12 en 13 mei

Docent		

Daniel Strausser

Congres 2018 11 en 12 mei is het jubileum van de

Kosten		

€ 800,-, incl. lessen en vegetarische maaltijden

vereniging

Info/opgave

Yogastudio Yoia organiseert deze retraite, www.yoia.nl, info@yoia.nl, aantal plaatsen beperkt.

VYN punten

36 punten

welke middelen we kunnen inzetten. Vanuit de missie/

Info/opgave

Een week van diepgaande spirituele beoefening van de beide fundamenten in de Hatha yoga:

visie dag is met de VEYO besloten, 2x per jaar met

mannelijke Surya Yoga (asana’s, fysieke beoefening) en vrouwelijke Chandra Yoga (energetische, meditatie

een gezamelijke advertentie in de Yoga magazine

beoefening) ter verdieping van de eigen beoefening en de rol als docent. Daniel liet zijn leven in Zweden achter

te adverteren. Trude Matla biedt aan om de VYN te

zich en beoefende en bestudeerde in de afgelopen 15 jaar op intensieve wijze de oorspronkelijke, spirituele en

vertegenwoordigen tijdens de internationale yogadag

traditionele yoga onder leiding van diverse grote yogi’s, guru’s, siddha’s en brachmari in India.

event te Zandvoort op 21 juni.a.s.

Meenemen eigen yogamat/meditatiekussen.

	Missie en Visie verslag n.a.v. bijeenkomst. Op congres
is er gelegenheid om te reageren op de nieuwe missie
en visie. We zoeken richting hoe we ons willen profileren
binnen de grote yoga hype. Op die manier weten we

24 Yoga Nieuwsbrief Vereniging Yogadocenten Nederland

12. Sluiting

internationally aknowledged and gives the paricipant the skills to teach the original Satyananda Yoga Nidra.

Jaargang 38 • Nº 2|2016 25

Het praatstokje
met

REINI MAC-DONALD
In deze rubriek vertellen yogadocenten iets over
zichzelf en beantwoorden zij een aantal vragen.
De geïnterviewde geeft vervolgens het stokje
door aan een collega.

Wil je jezelf voorstellen aan de

Hoe is de liefde voor Yoga in jou

Yoga is geen quick-fix, maar een

Welke yogaopleidingen heb je

Wat is volgens jou de basis van een

Hoe zie je de toekomst van de Yoga

lezers?

ontvlamd?

levensstijl die vele voordelen

gevolgd en wat voor soort Yoga

goede yogales?

in Nederland?

Mijn naam is Reini Mac-Donald. Ik

In een tijd van overspannenheid

kan hebben als je er open voor

geef je?

Voor mij bestaat een goede les uit

Positief eigenlijk. Steeds meer

ben al meteen bewust dat er wat

was de algemene belofte dat

staat. Het gaat niet om het mooie

Na 11 jaar yoga wilde ik eindelijk

het in balans brengen van lichaam,

mensen vinden de weg naar yoga,

weerstand komt opzetten met dit

yoga en meditatie verlichting zou

plaatje, maar hoe je, niet alleen

weten hoe het grotere geheel van

geest en adem én wanneer ik

op zoek naar rust en ontspanning.

voorstellen waardoor ik geneigd

brengen heel verleidelijk. Ik hield van

de houdingen in de les, maar ook

yoga eigenlijk in elkaar zat. Ik heb

merk dat mijn cursisten het zo fijn

In dat proces zullen ze ontdekken

ben te sturen wat ik zeg of niet

bewegen met het lichaam, dus yoga

het dagelijks leven van binnenuit

voor de 4-jarige Yoga & Vedanta

vinden dat ze niet uit de savasana

dat yoga veel meer inhoud dan

zeg. Diegene die dit leest gaat

was een makkelijke keus. Bovendien

ervaart.

docenten opleiding in Doorn

willen komen (hahaha). Ik wil

alleen bewegen en ademen. Er zijn

zich een beeld van mij vormen, die

was ik uit de Pilates en Aerobics en

gekozen, vanwege de verschillende

graag het gevoel overbrengen dat

tegenwoordig zoveel vormen dat

grotendeels ergens gaat vastroesten.

Tae-bo gegroeid. Ook de mooie

docenten en psychologie. Natuurlijk

je je moeiteloos kunt inspannen.

iedereen wel vindt wat bij haar of

Dit terwijl we dynamische wezens

plaatjes van de yoga dames in

dragen de andere vakken mooi bij

Daarbij vind ik de ademhaling heel

hem past. Ook is yoga zo flexibel dat

zijn en constant evolueren. Dat

tijdschriften hebben de keuze

aan het geheel van de opleiding.

belangrijk. In mijn lessen sta ik dan

je bijvoorbeeld met Power Yoga start

vastroesten heb ik zelf ook heel

beïnvloed. Zo wilde ik er ook uitzien.

Ik ben blij met mijn keuze. Ik geef

ook regelmatig stil om de adem

en uiteindelijk in Mindfulness terecht

lang gehad en veranderingen

De eerste jaren van mijn ‘yoga

Hatha Yoga met een twist. Ik spijker

zoveel mogelijk vrij te laten stromen.

komt. Het mooie van yoga is dat het

maakten mij onrustig. De laatste

carrière’ waren eerder een sport

mezelf bij met veel lezen en volg

Geen enkele houding gaat ten koste

net als de adem twee kanten heeft.

jaren ga ik de uitdaging aan om

met concurrentie en met streven

met regelmaat een workshop. Ik ben

van je ademhaling.

Willekeurig en onwillekeurig. Jij kunt

uit mijn comfortzone te stappen en

naar beter zijn dan mijn buurvrouw

het onbekende aan te gaan met

tijdens de les. Ik kan dan ook flink

gezonde spanning, zoveel mogelijk

meepraten over de vele blessures

acceptatie, nieuwsgierigheid, en

die ik ondervond.

compassie (vooral voor mezelf).

Het duurde jaren voordat ik erachter

Ik voel steeds duidelijker dat ik mijn

kwam wat die verlichting nu eigenlijk

innerlijke kracht graag wil toelaten

inhield. Heel langzaam druppelde

en vandaaruit mijn leven vorm wil

het grote beeld van yoga bij mij

geven. We zijn allemaal op reis naar

binnen, waardoor het streven en

onszelf. Deze reis maakt het leven
interessant. We reizen allemaal op

Yoga is geen
quick-fix, maar
een levensstijl die
vele voordelen
kan hebben als
je er open voor
staat.

met je hoofd een yogavorm kiezen,

nog op zoek naar een opleiding om
te verdiepen en te specialiseren.

Volg je de Indiase Yogatraditie?

en met meer bewustwording geef je

Ik doe nog elke dag een eigen

Niet helemaal. De basis is en blijft

essentie aan welke vorm bij jou past

practise gecombineerd met een

natuurlijk Hatha Yoga. Het is een

op dat moment van je leven. En dat

korte meditatie.

mix geworden van alle yoga

kan heel afwisselend zijn. Ga mee

vormen die ik ooit heb gedaan,

met jouw flow.

vermengd met mijn groeiende
kennis, levenservaringen en

Aan wie geef jij dit stokje door?

bewustwordingen. Het is een Hatha

Het stokje wordt doorgegeven aan

de bewijsdrang zachter werden. Ik

Yoga flow geworden… op mijn eigen

Colette Edelenbosch.

kreeg meer oog voor mijn innerlijke

wijze manier met veel aandacht

onze eigen manier en in onze eigen

wereld in combinatie met de

voor de adem.

tempo.

buitenwereld.
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De afgelopen periode hebben we vanuit de PR commissie en het bestuur
geschreven en geschaafd aan een missie en een visie voor de VYN. Het
voorwerk hebben we gedaan met een groep enthousiaste leden, zoals
in de vorige nieuwsbrief al te lezen was. Van daaruit zijn we verder aan
de slag gegaan.
Het resultaat van deze sessie was te zien op de fly-over tijdens het
congres, zodat alle aanwezige leden hier ook hun mening over
konden geven. Door te turven op de posters hebben we kunnen
zien dat men zich hierin kon vinden. Ook de gesprekken her en der
hierover laten zien dat we een goede basis hebben gelegd. Waar we
met elkaar op uit zijn gekomen is het volgende resultaat.

Missie VYN

Visie VYN

De missie gaat over waar we voor

De visie gaat over waar we voor

Jullie mening: 53 personen hebben

staan, wie we zijn. Het geeft ons

gaan, wat onze toekomst is. Dit

geturfd dat ze zich erin konden

een fundament waarop we verder

geeft ons focus in de activiteiten

vinden, 0 personen hebben

kunnen bouwen.

en middelen die we gaan

aangegeven dat ze zich er niet in

ontwikkelen. Het geeft zicht op de

konden vinden.

De Vereniging Yogadocenten

FeetUp® is een betrouwbaar hulpmiddel voor inversie oefeningen






Nederland is een

veranderde yogawereld waar en
hoe wij ons profileren.

beroepsvereniging die haar leden
informeert en ondersteunt. Daarbij

De Vereniging Yogadocenten

creëert zij een ontmoetingsplek

Nederland wil bereiken dat

en netwerk voor yogadocenten.

professionele yogadocenten

De VYN ondersteunt de erkende

samen sterk staan. Ze

yogaopleidingen ondersteunt door

behartigt de belangen van

het promoten van hun expertise.

aangesloten yogadocenten

Daarbij bewaakt zij de kwaliteit van

en bevordert informatie-

De Vereniging
Yogadocenten Nederland
is een beroepsvereniging
die haar leden informeert
en ondersteunt.

de erkende opleidingen door deze

uitwisseling. Hierdoor ontstaat

te toetsen aan de richtlijnen van

een brede kwaliteitsfundering

het Basis Programma Opleidingen

en klankbordmogelijkheid voor

(BPO). De erkende yogadocenten

en door yogadocenten. Door

Op de website hebben we onze

werken volgens de beroepscode

de kwaliteit van de erkende

nieuwe missie en visie al vermeld.

en houden hun expertise hoog door

yogaopleidingen te bewaken en

erkende bijscholingen te volgen.

hen te adviseren is zij voor hen een

iedereen bedanken die op enige

duidelijk zichtbaar aanspreekpunt.

manier geholpen heeft om dit met

Jullie mening: 56 personen hebben

Ze wil onder consumenten een

geturfd dat ze zich erin konden

bewustwording creëren van de

vinden, 0 personen hebben
aangegeven dat ze zich er niet in

meerwaarde van een erkend
yogadocent.

En vanaf deze plek willen wij

elkaar vast te stellen.
Maroesja Grabijn
PR commissie

konden vinden.
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Atie Olff
c.olff@upcmail.nl

Oefeningen voor ouderen

Kleuren zijn de brug
tussen duisternis en licht.
als een symbool van kracht van jou zelf kunt zien. Jouw

Dit is een vorm van een reinigende ademhaling, waarbij

Stap 4. Concentratie- en ontspanningsoefening:
‘De volledigheid’

we onze verbeeldingskracht inschakelen, wat de

Leg een rode biologische appel, of een appel uit eigen

kunnen groeien en deze appels voort te brengen. Vraag

uitwerking van de oefening vergroot. Mocht het zo zijn,

tuin voor je neer en bekijk deze van alle kanten. Kleuren

je af, hoe lang heeft het eigenlijk geduurd voor deze

aandacht een belangrijke rol, omdat we tijdens het

dat we rondlopen met ‘iets op onze lever’, dan merken

zijn de brug tussen duisternis en licht. Dit rood is een

appels rijp waren en hun rode kleur kregen? Zie nu in je

beoefenen in contact komen met het onbegrensde,

we nog meer van de kalmerende uitwerking van deze

basiskleur en staat voor kracht, vitaliteit en energie. Kijk

verbeelding jouw appel die voor je ligt in de appelboom

het onvoorstelbare in al wat leeft. Hieruit kan een idee

ademoefening.

ook naar de ronde vorm van de appel, de kleur, de

hangen. Kijk scherper waar deze ene rode appel hangt.

ontkiemen, die een kern, een kiemplant vormt, die weer

Richt de aandacht op het rechterneusgat. Stel je voor,

structuur van de schil, de hele totaliteit van deze appel.

Is dat beneden, middenin of helemaal bovenaan de

kan uitgroeien tot een boom vol vruchten.

dat je zo meteen uit het rechterneusgat alles uit gaat

Kijk of deze appel je uitnodigt om in de hand te nemen,

top?

De onderstaande stappen kunnen eerst worden gelezen

blazen wat te maken heeft met wat je spanning geeft.

zodat je nog meer van het wezen van deze appel in

Realiseer je hoe deze appel van jou een geliefd kind

of ingesproken op een geluidsdrager, om het eerst in je

Je gaat volledig en diep inademen, zo diep, dat je

je kunt opnemen. Hoe voelt de schil aan in je vingers?

van het universum is. Hoe de natuur deze appel liefdevol

te laten rijpen om het daarna uit te voeren.

het gevoel hebt, dat je hele lijf van top tot teen wordt

Misschien heb je zin om er even aan te ruiken, of een

heeft verzorgd. Verbind jezelf op dit moment met deze

In deze aflevering

Stap 3. Een wederopbouwoefening

over oefeningen
voor ouderen speelt
het richten van de

boom heeft voldoende zon en water gehad om te

gevuld met nieuwe lucht en uitademend druk je met

hap van te nemen, zodat je al kauwend de smaak

universele bron van moeder natuur. Ook wij hebben

Stap 1. Bekrachtiging handen en armen

de wijsvinger van je rechterhand de linkerneusvleugel

ervan kunt proeven en tot je door kunt laten dringen.

geduld nodig om te rijpen in ons leven. Ook wij kennen

Ga gemakkelijk zitten. De rug is recht en de handen

dicht, zodat alle lucht krachtig en hoorbaar uit het

Kijk of deze appel je als het ware toelacht.

licht en duister beide in ons leven, net als warmte en

liggen ontspannen in je schoot. Adem door je neus in en

rechterneusgat kan worden geblazen. Het is de

Sluit nu de ogen en houd het beeld van deze appel

voeding. Realiseer je, dat toen de tijd rijp was, deze

uit. Begin met een hand tot een vuist te ballen en weer

bedoeling dat deze ademhaling drie keer wordt

vast. Zie de appel voor je zoals je er daarnet nog naar

appel pas kon loslaten. Dit geldt ook voor ons.

te ontvouwen met de vingers wijd uitgespreid. Maak hier

uitgevoerd. Blaas alles waar je teveel aan vasthoudt

keek. Zie de appel hierna voor je toen die nog aan de

Laat nu het beeld van de appel vervagen, maar stel je

een snelle beweging van en blijf hier ook nog even mee

mee het rechterneusgat uit. Als je denkt, dat je alle

boom hing. Zie als het ware de appelboom voor je: de

open voor de weerklank van deze ervaring. Laat dit je

doorgaan als je de hand optilt in de ruimte. Voer dit ook

lucht hebt uitgeblazen, probeer dan nog iets meer uit

vorm, de grootte, de stevig in de aarde gewortelde

vullen en doorstromen. Kom daarna rustig en geleidelijk,

met de andere hand uit en daarna met beide handen

te blazen. (Je buik gaat daar dan iets van beven). Rust

stam, de kruin, de takken en de bladeren. Laat jouw

op je eigen wijze en in je eigen tempo weer terug in het

tegelijk in de ruimte. Leg dan de handen weer neer met

hierna uit en adem even door. Voel hierna of er verschil

appelboom zwaarbeladen zijn met appels.

hier en nu. Open je ogen en ga na of er iets veranderd is

de handpalmen omgedraaid naar boven. Voel na hoe

merkbaar is tussen de rechter- en de linkerkant, en zo ja,

Neem waar, of je deze appelboom die je voor je ziet

in je wijze van kijken en hoe jij je voelt.

warm ze hiervan zijn geworden en of je tintelingen voelt

wat het verschil is.

uitstralen vanuit je handpalmen en je vingertoppen.

Hierna ga je de lucht door het linkerneusgat
uitblazen door met de duim van de rechterhand

Stap 2. Bevordering soepelheid polsgewrichten

het rechterneusgat af te sluiten. Dit blazen uit het

Breng eerst de rechterhand met wijd gestrekte vingers

linkerneusgat gebeurt weer krachtig, met één sterke

in de ruimte en beweeg deze naar alle kanten toe

blaas. Voer dit ook drie keer uit net als de andere

omhoog en omlaag. Maak daarna van deze hand

kant. Als het voldoende is, stop je ermee. Links heb je

een vuist en laat die in de ruimte rechtsom en linksom

uitgeblazen wat je emotioneel niet los kan laten naar

cirkelende bewegingen maken. Leg tenslotte die hand

buiten de ruimte in.

met de handpalm naar boven op je dij neer en voer

Tenslotte blaas je na een diepe inademing de lucht

hetzelfde uit met de andere hand. Voel daarna hoe de

krachtig door beide neusgaten, zodat de buik hiervan

handen en polsen aanvoelen.

nogmaals iets gaat beven. Door onze beide neusgaten
blazen we alles naar buiten wat ons nog tegenhoudt
en belemmert. Rust hierna even uit van deze bijzondere
ademhaling en voel na.
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In het licht van Swami Sivananda

Samenwerking RUG/Lentis en VYN

Narayana is opgeleid in de traditie

ook een mens die zijn staart van

De RUG en het Centrum Integrale Psychiatrie van Lentis

onderzoek kijkt onder meer naar afname van klachten en

van Swami Sivananda. Narayana

onwetendheid niet heeft geworpen

hebben contact gezocht met de VYN voor ondersteuning

toename van kwaliteit van leven en welbevinden. Ook

komt uit België en levert sinds kort

slechts leven in het water van de

van het onderzoek naar de effecten van yoga voor

worden mogelijke werkingsmechanismes onderzocht,

zijn aandeel aan onze nieuwsbrief.

zintuiglijke wereld. Maar zodra hij

mensen met chronische angst- of stemmingsstoornissen.

waaronder het verminderen van piekeren en het

Op zijn verzoek vervangen we

zijn staart afwerpt of zodra hij, met

Hieronder staat het eerste artikel van onderzoeker en

verbeteren van omgaan met negatieve emoties.

zijn Vlaamse woorden niet voor

andere woorden, de kennis van

psycholoog Nina Vollbehr. In de toekomst publiceren wij

Het CIP heeft hiervoor een 9-weekse yoga training

Nederlandse.

Raama verwerft, is hij een vrij mens.

de resultaten ook in onze nieuwsbrief.

ontwikkeld voor cliënten in combinatie met een

Hij is dan overal thuis. Hij verkeert

online module waar cliënten aanvullende informatie

De staart

dan altijd in de staat van Yoga of de

Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis

ontvangen en aan de hand van video’s thuis kunnen

Een goeroe in zijn aashram zat

staat van genade.”

Geestelijke Gezondheidszorg in Groningen

oefenen. De training bestaat uit yogaoefeningen,

(www.centrumintegralepsychiatrie.nl) gaat dit najaar

ademhalingstechnieken en meditatieoefeningen. In

samen met zijn discipelen in de
avondsatsang. Sommigen waren

Onwetendheid

starten met een onderzoek naar de effecten van yoga.

een zogenaamde pilot studie zijn de effecten van deze

huisvaders en huismoeders,

Maharshi Patañjali zegt in zijn Yoga

Het gaat om de effecten voor mensen met een angst-

training eerder onderzocht. Hieruit bleek dat depressieve

anderen droegen het oranje

Soetra (II 3, 4 en 5) het volgende

of stemmingsstoornis, bijvoorbeeld een depressie, die

klachten, angstklachten en stressklachten afnamen en

monnikengewaad. Hij bekeek

over onwetendheid in de soetra of

langer dan 2 jaar klachten hebben en onvoldoende

kwaliteit van leven toenam bij een groep cliënten met

hen allen met ogen waaruit

het aforisme dat handelt over de

zijn hersteld door bestaande behandeling als medicatie

langdurige angst- en stemmingsstoornissen.

genegenheid sprak. Hij zei na een

kleshas of de aandoeningen van de

en psychologische interventies. Het onderzoek

tijd: “Of iemand in de wereld leeft,

persoonlijkheid:

wordt uitgevoerd door Nina Vollbehr (psycholoog

Dit onderzoek betreft het eerste wetenschappelijke

aan het hoofd van een gezin of

3. Onwetendheid, egoïsme,

en onderzoeker), dr. Rogier Hoenders (psychiater en

onderzoek naar de effecten van yoga in de psychiatrie

onderzoeker) en dr. Agna Bartels-Velthuis (psycholoog en

in Nederland. De Vereniging Yogadocenten Nederland

onderzoeker) van het CIP in samenwerking met dr. Brian

ondersteunt dit onderzoek en in de toekomst zullen de

Ostafin van de Rijksuniversiteit Groningen.

resultaten via de nieuwsbrief naar buiten worden gebracht.

als celibatair of in een aashram
het bestaan van een monnik leidt,
hangt af van de wil van Raama

voorkeur, afkeer en levenshonger
zijn de aandoeningen (kleshas).
4. Onwetendheid is het veld voor

(God; degene die zich uitdrukt in

de volgende of ze nu sluimeren,

de vorm van verrukking). Maar of

zwak, onder controle of volledig

iemand in Raama leeft, in de wereld

ontwikkeld zijn.

of in de aashram, is zijn eigen keuze.

5. Onwetendheid is het vergankelijke

Maar dan moet je doen wat ik al zo

houden voor het onvergankelijke,

vaak heb gezegd en dat heeft híj

het onzuivere voor het zuivere, het

gedaan”, en hij wees daarbij naar

pijnlijke voor het aangename en

een huisvader, “híj is de enige die zijn

het niet-Zelf voor het Zelf.

staart heeft afgeworpen.”

‘Waar je steeds
naar uitreikt, is
er al die tijd al’

Doel van het onderzoek is in kaart brengen wat de
effecten zijn van een 9-weekse yoga training voor cliënten

Nina Vollbehr

met een langer durende angst- of stemmingsstoornis. Het

psycholoog en onderzoeker

De Upanishads

Iedereen lachte om de beeldspraak

In soetra 3 somt hij de vijf kleshas

van de goeroe, behalve de discipel

of aandoeningen van de

De Upanishads - de prachtige,

hebben voortgebracht, broedde

in hem. Vuur werd spraak en ging

en ander, alles is ‘een’. Wat gold

op wie ze betrekking had. Hij wist

persoonlijkheid op.

poëtische en oerwijze bronteksten

het Zelf het ei van de persoon uit.

de mond binnen. Lucht werd de

als buiten, blijkt binnen. Op dat

dat er een boodschap moest zitten

In soetra 4 noemt hij onwetendheid

van India - verklaren de verwarde

Uit hem maakte het de wereld ‘die

adem in de neusgaten, de zon werd

moment houdt strijd op en vallen

in de woorden van de goeroe. Hij

een kshetra of een veld, omdat de

situatie van de mens en de wereld

ons omgeeft’. Zijn spraak werd vuur,

het zicht in de ogen. Zo kreeg het

de dingen toe en samen. Dan is er

zei:”Lach niet, maar laten we aan

andere vier erop gedijen. Hij legt

op een bijna speelse manier via

zijn adem lucht, zijn ogen de zon, zijn

totale bestaan, inclusief het Zelf dat

gezindheid ‘zonder verschil’. Waar

de Meester vragen wat hij bedoelt.

ook uit dat ze in iemand bestaan in

de diverse scheppingsverhalen.

oren de windstreken, het hart het

Bewustzijn is, verblijf in de mens.

je steeds naar uitreikt, is er al die

Goeroedev?” Goeroedev legde het

verscheidene vormen van intensiteit.

Zo verhaalt de Aitareya

denken, het zaad de dood. Het zijn

De scheppingsverhalen in de

tijd al. Aan de oorsprong van alles,

Upanishad over het allereerste

de goden die de wereld hoeden.

Upanishads zijn metaforen. Ze zijn

aan het verhouden tot jezelf, tot de

“Een dikkop leeft in het water. Hij kan

In soetra 5 geeft hij een definitie van

begin, toen alles het Zelf was,

De goden vielen vervolgens in de

bedoeld om licht te werpen op wie

medemens en tot de wereld, ligt het

niet leven op het droge. Maar zodra

onwetendheid. Hij bedoelt dat je de

louter één. Om redenen die altijd

immense oceaan die dit bestaan

of wat je bent. Als de verwarring

Zelf. Dat is ten diepste wat je bent.

hij zijn staart heeft afgeworpen,

vereenzelviging met het lichaam en

verborgen zullen blijven, besloot

is. Het Zelf onderwierp hen aan

daarin verdwijnt, blijk je alles zelf te

En daarmee ben je alles.

wordt hij een kikker. Hij springt dan

de geest moet doorbreken.

het Zelf werelden te scheppen.

honger en dorst. Het voedsel

zijn. Daarmee verdwijnt het idee en

Zonder die wens zou er nooit iets

voor de goden werd de mens en

het gevoel van afgescheidenheid.

geweest zijn. Na de werelden te

daarom namen de goden verblijf

Vuur en spraak, zaad en dood, ik

hen uit met een twinkel in zijn blik:

op de oever en voelt zich thuis in
het water en op de aarde. Zo kan

Narayana
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Recensies
Ruimer ademen - vrijer
leven
Yvonne Esser

De mythen van de
Asana’s

Het Duitse boek oogt klassiek,

Je vindt ook prachtige verhalen

spiritueel (Jugendstil). Op de

over de achtergronden van ‘de

Het verhaal achter de

kaft een bijna wit stralend licht

goden’.

yogahoudingen

in een licht lila universum. Het

De werking van chakra’s wordt

boek is ingenaaid en heeft een

besproken in het hoofdstuk

hard kaft. Het Nederlandse boek

Chakrasana - het Wiel. Specifieke,

pagina’s, 18,50 euro bij bol.com

Arjuna van der Kooij &
Alanna Kaivalya

ISBN10: 9460151558 en

Uitgever: Altamira. Nederlands

daarentegen is een pocket met

eenvoudige oefeningen voor elk

ISBN13:978946015155

208 pagina’s, 19,95 euro bolcom

een mooie gestileerde afbeelding

chakra ontbreken.

ISBN 978940130176

op de voorkant. De inhoud van

Het belang van een goede leraar

dit boek komt volledig overeen

en het ontdekken van de leraar in

met de Duitse uitgave. Het lijkt

iedereen (dus ook in jezelf) en alles

Uitgever: Uitgeverij Akasha, 223

Over de adem zijn al veel boeken

graag wilt hebben, dan kan je ze

Enkele jaren geleden brachten

een verjongde uitgave van het

rondom ons wordt mooi besproken

De mythen betreffende de Cobra

geschreven. En als yogadocent

ook downloaden van haar website.

we onze vakantie door in

eerdere. Het oogt jeugdig en

bij Dandasana- de Staf, waarvan de

helpen dit bewustzijn bij ons zelf te

is het een groot onderdeel van

Een inkijkje in een behandelplan en

Luxemburg. Na een dagje

modern, met op het kaft een

zittende houding door de meesten

versterken en ons hart te openen

mijn lessen. Is dan nog een boek

de daarbij behorende formulieren

dwalen door de hoofdstad,

mediterend figuurtje in frisgroene

gemakkelijk aan te nemen is.

naar verbondenheid met al wat
leeft.

hierover lezen nodig, dacht ik

en oefeningen zijn beschikbaar aan

kwamen we terug in het oude

weiden; daarboven de zon in

De asana’s van de wijzen zijn veelal

vooraf. Aan de andere kant had ik

het einde van het boek.

centrum. Maar het was of ik

een zachtblauwe lucht. Er is

slechts na veel en volhardend

in Zinal inspirerende lessen gevolgd

Het boek leest makkelijk weg en

nog iets miste…. En toen stond

extra aandacht besteed aan de

oefenen te realiseren. Dit toont aan

Dit boek kan ik van harte

bij Yvonne Esser waardoor mijn

geeft veel tips en handvatten. Soms

ik ineens voor een prachtig

afwerking met glanzende letters,

dat wijsheid niet zomaar iemands

aanbevelen.

interesse gewekt voor dit boek was

iets te veel verwijzingen in de tekst

‘spiritueel’ winkeltje. Mijn

glanzende omkadering van lusjes.

deel wordt. Natuurlijk moeten

Jammer genoeg ontbreekt een

gewekt.

naar anderen hoofdstukken voor

aandacht werd getrokken

Een feest om naar te kijken.

we hier wel relativeren, maar het

colofon; ook zijn er geen blanco

Het blijkt een praktisch boek

mijn gevoel, maar dat is persoonlijk.

door een bijzonder boek: Als

verhaal bij Koundinyasana- de

pagina’s voor eigen aantekeningen

te zijn voor yogadocenten en

Maar het is vooral een aanrader

Vishnu eine Lotosblüte gebar -

Het boek toont veel leerzaams,

Schaar toont bijvoorbeeld het

vrijgelaten. Je kunt nog meer aan

therapeuten die meer willen werken

om mee aan het werk te gaan.

Legenden und Mythen aus dem

waarbij wordt uitgegaan van de

belang van het overwegen van

het boek hebben als je daar zelf

met de verstoorde adembeweging

Zo kun je echt ervaren wat er

Yoga (südwest), door Alanna

houdingen (asana’s) van de yoga;

de vier edele waarheden van het

voor zorgt.

en (spannings)klachten. De

beschreven wordt en de werking

Kaivalya en Arjuna van der Kooij.

van de goden’van de wijzen en van

Boeddhisme; deze kunnen helpen

werking van de functionele adem

ervan in het lichaam. Het boek is

Dit was qua inhoud het boek

de dieren en aarde.

een goede balans in ons leven te

wordt duidelijk beschreven,

toegankelijk geschreven voor als je

waar ik al jaren naar zocht.

onderbouwd en gestaafd met

meer wilt weten over de Methode

Mij moeheid was als een

Iedere asana wordt getoond door

wetenschap bij het aannemen

onderzoeken. Voorbeelden maken

van Dixhoorn of je kennis wilt. Het

donderslag bij heldere hemel

een figuurtje van onbevangen

van Koundinyasana, maar wat

welke gebieden met de adem

is waardevolle kennis voor een

verdwenen. Ik kocht het boek

eenvoud; mede hierdoor word

meer gerichte instructies lijken me

samenhangen en hoe deze kunnen

yogadocent om toe te voegen aan

en liet me de komende dagen

je uitgenodigd om een moeilijke

onontbeerlijk om deze houding te

worden beïnvloed. Zeker ook

de rugzak met lesmethoden. Het

steeds opnieuw verrassen en

houding toch maar eens te

realiseren.

bij klachten waar niet altijd een

verschaft je een extra hulpmiddel

inspireren door de mythen maar

proberen.

duidelijke medische oorzaak voor is.

hebt om cursisten beter te laten

ook door de vormgeving van de

Het verhaal achter een asana

De asana’s betreffende dieren

Yvonne beschrijft op een heldere

ontspannen en te laten ervaren

inhoud met meditatieve figuren

is telkens verrassend, boeiend

en aarde brengen ons in contact

manier de achtergronden en

waar en hoe de adem het lichaam

- paginagroot in verschillende

en helpt de lezer op weg naar

hiermee en met het inzicht van

mogelijkheden van het werken

kan bewonen.

kleuren.

onvermoede inzichten. Tevens

onze verwantschap met alle

met de Methode van Dixhoorn,

Dus ja, er zijn al veel boeken

Eenmaal thuis bleef het boek

worden diverse begrippen uit de

levende wezens. Dit inzicht

de wetenschap en haar visie op

geschreven over de adem en deze

een inspiratiebron voor mijn

yogafilosofie en yogapraktijk helder

kan tijdens het aannemen van

ademhalen en hyperventilatie.

mag zeker niet in je lijstje ontbreken.

lessen waar mijn cursisten

uitgelegd, zoals yoga, asana, de

zo’n houding, bijvoorbeeld

enthousiast op reageerden.

guna’s, de chakra’s, namaste,

Bhujangasana-de Cobra, helpen

Naast de theorie geeft zij mooie
praktijkvoorbeelden. Daarbij zijn er

Maroesja Grabijn

Ik was blij toen het in het

dualiteit, samsara, paramahamsa,

bepaalde angsten los te laten. Door

een aantal oefeningen verwoord

info@ananda-yoga.nl

Nederlands verscheen omdat

de lotus, de klank OM.

ontspanning komt er ruimte voor

en vormgegeven om zelf aan de

voorbereiden vanuit de Duitse

een vreugdevolle ervaring en een

slag te kunnen. Wanneer je deze

taal nogal tijdrovend is.

opener levenshouding.
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Mindfulness en morfine
Bepakt met tuinkussens stapte ze de praktijkruimte
binnen. Mét nog een zak met twee kussens. Ik zie
deze mevrouw nu voor de vijfde keer individueel. Voor
mindfulness op maat. Depressie en ernstige scoliose.

ZINAL

2016

43 ÈME CONGRÈS EUROPÉEN DE YOGA
Z I N A L | SUISSE | 2 1 – 2 6 AOÛT

Voor dat laatste had ze dus haar maatregelen
genomen om in ieder geval zo goed mogelijk te
liggen maar vooral ook, om daarna weer te kunnen

43

RD

EUROPEAN YOGA CONGRESS

ZINAL | Z W I T SER L A N D | 21 – 26 AUGUSTUS

Trude Matla-van der Veer
trudematlaveer@gmail.com

Yoga en meer...
Tara Stiles gaf tijdens een zonnig lente-weekend een

ze vinden het zelf uit. Volg je gevoel. Zo mochten we

tweedaagse Strala Yoga Intensive Training midden in

geregeld een beetje schommelen in diverse houdingen.

de Amsterdamse Jordaan. Van de bijna 70 deelnemers

Regelmatig klonk haar aanstekelijke lach op. Ze gebruikt

- waarvan diversen ‘Strala-docent’ waren - kwamen er

trouwens geen sanskriettermen maar benoemt de poses

slechts 10 uit Nederland.

in het Engels. In savasana werd er niets ingesproken, er

Deze New Yorkse is internationaal bekend door haar

was alleen zachte muziek.

YouTube filmpjes en als de persoonlijke trainer van Deepak

Tussen de Yoga Flow series door liet ze o.a. suggesties

Chopra. Zij is na hippie, balletdanseres, model en blogger,

voor fysieke begeleiding zien bij handstand, hoofdstand,

Ik vind het wel spannend met deze mevrouw omdat

eigenaar van een yogastudio geworden. En wie kent niet

kraai en eindontspanning. Het was allemaal heel losjes,

er heel wat aan hand is. Een ernstig ziek kind en

haar boek ‘Yoga helpt’, waarin ze makkelijke oefeningen

gemakkelijk en speels. Ze liet ons ontdekken dat je intuïtief

al een kind verloren aan dezelfde leverziekte.

aanraadt voor meer dan 50 aandoeningen, waaronder

weet wie je tijdens een houding even kunt aanraken.

‘Durf jij het wel met mij aan?, vroeg ze nog in het

angst, griep, kater, hoge bloeddruk, opvliegers, kantoorlijf,

Er was geen syllabus, maar de teksten van de series

kennismakingsgesprek. Dat was een hele goede vraag

eetbuien en hangbillen?

energize, gentle, basic, strong en relax werden achteraf

van haar waar ik toch ook ja op durfde te zeggen.

Deze opsomming verraadt tegelijkertijd haar

aan ons gemaild.

Eerst maar eens zitten beginnen. Gewoon op een

relativeringsvermogen en gevoel voor humor. Ze schrijft

Uit nieuwsgierigheid koos ik voor deze bijscholing.

opstaan.

stoel. Tegenover elkaar. Stil worden en contact maken

ook over meditatie en er zijn kookboeken van haar

De wereld om me heen heeft me al mijn hele leven

met dat wat er is. Ze gaf aan: pijn in de rug, benauwd

hand verschenen. Ze promoot: ga van nature gezond

onderwezen. Maar ik ben er nooit mee klaar. Tara Stiles is

gevoel op de borst, pijn in de buik. Bedrukt gevoel.

leven. Tara begroette op zaterdagochtend iedereen die

jong en ziet de dingen anders dan ik; daar wil ik best meer

Het valt niet altijd mee om daar contact mee te

binnenkwam met een knuffel en een praatje. Dat we op

van weten. Tara Stiles is er ruimhartig genoeg voor om dat

maken. Vragend naar haar gedachten rapporteerde

dezelfde dag jarig zijn schiep meteen een band.

te delen. Zij stelt zich speels op. Dan kijkt de goddelijkheid

ze ook nog dat ze zich zat te bestraffen. Omdat ze

Na een korte uitleg en enkele losmaakoefeningen, bood

om de hoek. Ik heb ervan genoten.

haar buikpijn veroordeelde. En vond dat ze haar

ze een Easy Flow Yoga serie, thema ‘Energize’ aan, met

zorgen daarover los moest laten. In de mindfulness

veel houdingen vanuit de Neerkijkende Hond. Het was

noemen we dat dubbeldukkha. Er ís al lijden maar

warm, zelfs een beetje benauwd, in de grote zaal van De

door je eigen gedachten en oordelen daarover, ga je

Nieuwe Yogaschool, waar de zon door de bovenramen

dat vaak onbewust nog eens versterken.

naar binnen scheen. Gelukkig kon er een raam open!

‘En wat als je nu eens je meer vriendelijkheid in je

Onvoorbereid op haar manier van inspreken moest ik erg

handen laat stromen en die op je buik legt? Alsof het

opletten om de intructies in het Amerikaanse Engels te

een kindje is met pijn, hoe zou je daar tegen praten?’.

volgen. Ook de muziek, die trouwens

En dat deed ze.

zorgvuldig door haar is uitgekozen,

Zacht ermee ademen. Niet om het gelijk weg te

leidde mij af. We hebben daar later

krijgen maar wel om ervoor te zorgen. Voor haar pijn.

uitgebreid over gesproken: wel

Trude Matla-van der Veer

of geen muziek, en zo ja welke?
Na het belletje deden we onze ogen open.
‘Ik voel me beter, meer ontspannen’.
Ik zeg ‘is er ook nog iets anders? Ik vind je er anders
uitzien en dat ligt er volgens mij niet alleen aan dat je
naar de kapper bent geweest’.

THEMA

SVASTHA

YOGA & GEZONDHEID

‘Nee, dat klopt, ik ben sinds 3 dagen met de
morfinepleisters gestopt. Ik wil die rommel niet meer,
die buikpijn die ik ervan heb, het duffe gevoel. En ik
heb weer contact gevoeld met mijn overleden zoon’.

Regelmatig was Tara tussen de
deelnemers te vinden om hier en daar
op vriendelijke wijze te begeleiden of
iemand alleen even aan te raken. Het
was prettig om haar hand op mijn rug
te voelen.

REGISTRATIE

WWW.EUROPEANYOGA.ORG/CONGRESS

Tara: je mag de hele tijd in beweging
zijn, losjes, zonder alignment; bewegen
vanuit het midden - het bekken - dan

Ze glansde.

zijn de armen en benen vanzelf altijd

En ik ook.

in de goede positie. Kijk naar kleine
kinderen en naar dieren, ze kennen

Ina Fischer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - YOgA & AYuRVEDA EN DE
YOgA iS DE wEg VAN liEfDE
* Za 15 oktober 10.30 - 16.00 uur * www.theyogahouse.nl *
KOShA’S
* 24/09/2016; 10.00 - 17.30 uur * www.yogasadhana.nl *

Rob Obermeyer, Het Yogahuis in Twello, Workshop over

Alleen VYN-leden kunnen hun activiteiten in de Yoganieuwsbrief plaatsen. De kosten bedragen 12,50 per keer

Sascha Pfeifer en Melko Rasica, Yoga Sadhana Vlissingen;

het hart van Yoga. Rob begeleid ons in het verkennen van

en per activiteit. Aanleveren van kopij dient te geschieden volgens een vaste indeling met korte tekst. Inhoud en

Kosten € 95,- inclusief lunch, om@yogasadhana.nl,

de weg van liefde d.m.v. yogales, een verhaal, gesprek

volgorde: wat, wanneer, waar en door wie. Totale lengte van de tekst achter info mag niet meer dan 250 tekens

overnachting is mogelijk. Inzichten in de 5 lagen van ons

en meditatie. Kosten € 70,- inclusief BTW, Clare McGregor

bedragen, inclusief spaties. Kaders:

wezen en bijpassende oefeningen. Praktijk en theorie;

info@theyogahouse.nl

• Niet meer dan 3 regeladvertenties per adverteerder per uitgave.

tel. 06 - 2653930.

• Plaatsing vindt pas plaats na ontvangst van betaling van 12,50 euro per regeladvertentie.
• Plaatsing aanleveren volgens format. Anders wordt de advertentie aangepast door de redactie.
• De VYN is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de aangeboden activiteiten en geeft met plaatsing in deze

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BijSChOliNg hARtBEwuStZijN
MEDitEREN, pRAKtiSEREN EN
iN YOgA
* 15-10 t/m 14-5 en 17-9 t/m 8-4 2017
DOCEREN
* 6 do-mi: 29-09 t/m 15-12 * www.samsara.nl *

* www.yogaopleidinghara.nl *

Loes van der Mee/Eva Boomsluiter, Samsara Schiedam,

Janna Wingelaar, Groningen cq. Nijmegen, 7x van 10.00-

Mailadres: info@yoganederland.nl.

Korte Haven 25; Kosten € 445,-. Ervaar stilzitten, zen,

16.00 uur, Kosten € 455,- of € 75,- per dag, bewustwording

De activiteit wordt geplaatst als de kosten voor plaatsing zijn voldaan op girorekening 5363836

vipassana en mindfulness in je eigen beoefening en

van je hartenergie in yogahoudingen en meditaties;

(IBAN: NL05INGB0005363836) of bankrekening 539016098 (IBAN: NL15ABNA0539016098)

vertaal deze meditatietechnieken binnen je docentschap;

info@yogaopleidinghara.nl

ten name van Vereniging Yogadocenten Nederland, Spijkenisse onder vermelding van: activiteitenkalender.

info@samsara.nl; VYN punten 30.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gEZiChtSDiAgNOSE EN
hARtBEwuStZijN iN YOgA
* 21-8 en 3-9 van 13-16 uur * www.yogaopleidinghara.nl *
VERjONgiNgSOEfENiNgEN

* 6 za 1-10 t/m 1/4/’17, 8.45 - 11.45 uur * www.nicoliplijn.nl *

* Vr 4/11, 25/11, 16/12, 13/1/2017, 3/2/2017, 10.30 - 16.30

Yogadocent en medium Nico Liplijn, Yoga studio Nico

uur * www.samsara.nl * www.yogastudiogrootbaltink.nl *

nieuwsbrief niet automatisch erkenning van de kwaliteit.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-DAAgSE BijSChOliNg
ZEN-MEDitAtiEDAgEN
BEKKENBODEM YOgA

Janna Wingelaar; Groningen 21-8, Nijmegen 3-9;

* 24 september * www.vandelang.nl *

Liplijn, Molenheide 18, 6027PZ Soerendonk; Kosten € 150,-.

Iekelien Buurman, Yogastudio Groot Baltink, Oxersteeg

Kosten € 30,-. Bewustwording van hartenergie in

Gonnie van de Lang, Wierden, Kosten: € 99,- incl. BTW;

ZEN-meditatie brengt de innerlijke emoties meer naar de

37, 7428 MK Deventer; Basis is het boek ‘herstel zelf je

yogahoudingen en meditaties, info@yogaopleidinghara.nl.

Workshop over gezichtsdiagnose, healthy aging en

oppervlakte, waardoor wij nog dieper vreugde kunnen

spierkracht’ van Rita Beintema, Kosten € 390,-; Aanmelden/

verjongingsoefeningen. Aanmelding en informatie,

gaan ervaren; info@nicoliplijn.nl. Graag vooraf bellen:

info: 0570-540405 / 06 28911751. VYN-erkende bijscholing.

gonnie@vandelang.nl; tel. 0546 - 577070; VYN punten: 5.

tel: 0495 - 592946; VYN punten 18.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 DAAgSE YOgA MiDwEEK
* 15 - 19 augustus * www.namonamah.nl *

Chris Bieze, Yvonne de Hoop, Tineke Eleveld, Jan Kuiper;
Westerbroek; Diverse onderdelen: Yoga en klank (erkende
VYN bijscholing); Critical alignment Yoga (erkende VYN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MAhAYOgA, DE SuBtiElE wEg
VAN DE VER-iNNERlijKiNg
* 16/30-09, 14-10, 11/25-11, 9-12 * www.abhayoga.nl *

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VOOR ZwANgERSChApSYOgA
ViERDAAgSE StiltEREtRAitE
DOCENtEN: DO iN StREKKiNgEN
VOOR VROuwEN MEt VipASSANA EN MASSAgEtEChNiEKEN
* 4-11-2016, 10.30 - 16.30 * www.yogastudionieuwegein.nl *
MEDitAtiE

bijscholing); meditatie, muziek, lezingen, wandelen,

Abha Hontelez en Gauranga Hontelez (klanktherapeut);

* 2 t/m 6 oktober * www.simsara.nl *

Annet Koenders (yogadocente) en Manon Smits-

yogadans, vegetarische en biologische gerechten;

Centrum voor bewustzijnsontwikkeling Tapovan, Loenen;

Gabrielle Bruhn, Sauerland;

Acket (shiatsu therapeut en do in docent), Yoga

Kosten € 425,- incl. vegetarische lunch en drinken;

Geïntegreerde kennis, ervaring en verdieping van yoga,

Kosten € 150,- eenpersoonskamer.

Studio Nieuwegein; Praktische oefeningen en

VYN punten: 20 voor Yoga en Klank en Critical alignment

meditatie, pranayama’s, klank en mantrazang. Je kunt

yoga.

afzonderlijke dagen volgen of de gehele serie;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wORKShOp ADEMBEwEgiNg
* 9 september 2016, 10.30 - 17.00 uur * www.samsara.nl *

Iekelien Buurman; Yogastudio Groot Baltink, Oxersteeg 37,

Tel. 026 4955 675; VYN punten: 5 punten per dag; 30
punten voor de hele serie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - iNDiASE MEDitAtiEVORMEN iN
RElAtiE MEt DE ChAKRA’S

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DE 5 YOgA CApSulES DAgElijKSE OEfENiNgEN
* 7 t/m 9 oktober, aanvang vrijdag 19 uur tot zondag 16 uur
* www.yogasadhana.nl *
Anneke Fontein & Sascha Pfeifer ; Yoga Sadhana

massagetechnieken vanuit de meridianenleer, speciaal
voor de zwangere (en bevallende) vrouw. Kosten: € 90,excl. BTW/workshops of bel 030 - 6565900, VYN punten 5.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VipASSANA-YOgAREtRAitE
* vr 4 t/m zo 6 november * www.inafischer.nl *

Vlissingen; Kosten: € 195,- incl. maaltijden, mogelijkheid

Ina Fischer, Epe, Kosten € 259,- en € 299,- voor resp. 2- en

Rita Beintema. Kosten € 80,- incl. lunch. Aanmelden/info:

* 24/9/2016 van 9.45 - 16.45 uur * www.acanta.nl *

tot overnachting, lesmateriaal, koffie, water en

1-persoonskamers. Afwisselend programma van zit-, loop-

www.yogastudiogrootbaltink.nl, 0570-540405 / 06 28911751;

Stella van Dinten (Acanta Bijscholingen); Yogastudio

thee. Excl. overnachting. Overnachting is mogelijk,

en yogameditaties, Insight Dialogue (zelfonderzoek) en

VYN-erkende bijscholing.

Hazenkamp, Nijmegen; Kosten € 95,- incl. BTW, handleiding

om@yogasadhana.nl; tel: 06 - 22653930. De 5 yoga

dhammatalks (lezingen), wandelingen en natuurlijk stilte.

en lunch; Aum chakrameditatie; Eenwordingsmeditatie;

capsules, mantra’s, asana’s, pranyama’s, Yoga Nidra

VYN punten 5 punten per dag.

Mantra japa met mala; Tratak; Mealprayer. Vanuit

diepteontspanning en meditatie.

7428MK Deventer; Basis is het boek ‘Adembeweging’ van

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

de chakrapsychologie. Bronnen: Santosh Puri ashram

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Haridwar, Parmarth Niketan ashram Rishikesh en Saswitha
traditie; tel. 024 - 3441052; VYN punten: 6.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 Yoga Nieuwsbrief Vereniging Yogadocenten Nederland
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - thE YOgA NiDRA tEAChER
SAMSARA
ZwANgERSChApSYOgA CONgRES tRAiNiNg
* zo 6 november * www.samsaracongres.nl *

*25/26 march 2017, 1/2 july 2017 and 23/24 september

Samsara, Zwangerschap, geboorte & gezin, Kontakt der

2017, 10 am- 5 pm * www.theyoganidra.com *

Kontinenten in Soesterberg; Informatie: www.samsara.

Swami Vedantananda Saraswati, VlinderHuys, Barchman

nl fertiliteitsyoga, yogaperstechniek, postnatale yoga,

Wuytierslaan 51, 3819 AB Amersfoort; Costs: € 590,- early

wedergeboorte en netwerken.

bird and € 650,- after 1 december 2016 (payable in two

Info/aanmelden congres@samsara.nl; VYN punten 5.

installments), including VAT, handouts, drinks (coffee, tea,

professionele

Indiaas harmonium
Rotterdam | De Steeg

| Loenen Gld

Verbreed en verdiep je kennis over het chanten van mantra’s
Zet chanten in bij meditatie-, mindfulness- of yogalessen
Geef leiding aan kirtan & chant-bijeenkomsten
Begeleid jezelf op het Indiaas harmonium
Word je bewust van je chakra’s bij het zingen
Verbeter je adem- & zangtechniek

* 11 t/m 13 november * www.simsara.nl *
Gabrielle Bruhn, Klooster Velp;
Kosten € 150,- voor eenpersoonskamer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Yogabindu
* bijscholingen & workshops
* Satyananda Yoga boeken
* schapenwollen matten, latex onderlaag
* neuskannetjes - tongschrapers
* yogakussens
* yoga nidra cd's - mala’s - chakra kaarten
www.yogabindu.nl

in de essentie van de Nāda Yoga

Mantrazang

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - water) and soup, What to take: yogamath, cushion, cover,
pen and paper, lunch. Enroling, info@theyoganidra.com,
StiltEwEEKEND VOOR
tel: 06. 14477000, VYN punten 36.
VROuwEN MEt VipASSANA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MEDitAtiE

Satyananda Yogacentrum

opleiding

Meer weten?
erkend – verdiepend – inspirerend

www.nada-atman.nl
info@nada-atman.nl
tel: o6 410 399 60

opleiding yogadocent
specialisatie zwangerschapsyoga
bijscholing en workshops
www.yoga-docentenopleiding.nl
info@yogaenvedanta.nl – 030-2310911

Organiseert
Neem nu een
abonnement:
4 nummers voor
t 32,00

Voor verrijking &
ontwikkeling
van lichaam & get
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De 4-jarige opleiding tot yogadocent

-

1-jarige opleiding tot docent zwangerschapsyoga

Organiseert
- Zeer interessante bijscholingen voor yogadocenten

Al 27 jaar hét
platform voor yoga
•
•
•
•
•
•

-

-

traditie
interviews
kennis
trends
impact
kwaliteit

De 4-jarige opleiding tot yogadocent

-

1-jarige opleiding tot docent zwangerschapsyoga

-

Zeer interessante bijscholingen voor yogadocenten

De 4-jarige
opleiding tot yogadocent
Nieuwsgierig?

-

Nieuwsgierig?
1-jarige
tot
zwangerschapsyoga
Bel of mailopleiding
voor informatie
metdocent
de Yoga Academie
Nederland

-

Bel of mail voor informatie met de Yoga Academie Nederland
Zeer
interessante
bijscholingen voor yogadocenten
- Email
: yan@xs4all.nl
-

Tel.

: 0297-284597

-

Of kijk op

: www.yoga-academie.nl

-

�����

Attendeer ook jouw cursiﬆen op Tijdschrift voor Yoga!

-

Nieuwsgierig?

Tel.
Email
Of kijk op

: 0297-284597
: yan@xs4all.nl
: www.yoga-academie.nl

Onze activiteiten vinden plaats in Amsterdam

Bel of mail voor informatie met de Yoga Academie Nederland
G
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Onze activiteiten vinden plaats in Amsterdam
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: 0297-284597
: yan@xs4all.nl
: www.yoga-academie.nl
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Tel.
Email
Of kijk op
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-

Erkend
Nederland
Erkenddoor
doorde
deVereniging
VerenigingYogadocenten
van Yogaleerkrachten
Nederland
Voldoet aan
de eisen
de Europese
Yoga Unie
Voldoet
aan van
de eisen
van de Europese
Yoga Unie

e Eu

ropese Yo

ga

Erkend door de Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland
Voldoet aan de eisen van de Europese Yoga Unie
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Saswitha Opleiding

Specialisatiecursus
Adem en Ontspanning

voor Yoga en Wijsbegeerte

Wil jij je
verder
verdiepen
in yoga?

Inzichten uit de methode Van Dixhoorn

Start
Oktober
2016

Bijscholingen
cursus Ayurvedische
beginselen
start 5 sept 2016

De perfecte basis om cursisten – stap
voor stap – wegwijs te maken in de yoga
Evaluatie toont aan dat de cursus een waardevolle aanvulling
is op elke yogaopleiding.

cursus Yoga en Meditatie
start 9 sept 2016

Leiding:

Yvonne Esser yogadocente,
docente Adem- en Ontspanningstherapie methode van Dixhoorn
Data:
10 vrijdagen (10-2016 t/m 04-2017)
Locatie:
midden van het land
Tijd:
10.00 - 16.00 uur (50 punten VYN)
Kosten:
€ 925 (excl. boek ‘Ontspanningsinstructie’)
Aanmelden: via yvonne.yoga@zonnet.nl of 06 421 796 96

cursus Yoga en
Wijsbegeerte
start 2 okt 2016

OPLEIDING | CURSUSSEN | BIJSCHOLINGEN | WORKSHOPS

Voor de 17e keer

Centrum Zweiersdal
Workshops en bijscholingen (VYN)

voor- en najaar 2016
door onder andere

Rob Obermeijer, Eric Staals,
Maurice Willems, Yvonne Bal, Lea Vos,
Iekelien Buurman, Maartje van Hooft,
Djihi Marianne en Francien Goudsbloem

Critical Alignment Yoga

4 level basis- en vervolgtrainingen
o.l.v. Gert van Leeuwen

Eenjarige vervolgopleiding
voor Yogadocenten
o.l.v. William Yang

open dag
28 aug
2016

Meer specialisatie en bijscholing:

www.zweiersdal.nl

Weverstraat 65 - 6862 DK Oosterbeek
Lea Vos 06 42315757
infoyoga@zweiersdal.nl

www.yoga-saswitha.nl

Voor meer informatie kijk op: yoga-aot-maarssen.nl
YOGA DOCENTENOPLEIDING

zondag 6 november 2016
Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

YOGA DOCENTENOPLEIDING

Leren - inspireren - netwerken

SAMSARA YOGA CONGRES 2016
Fertiliteitsyoga & Voeding - Yoga Perstechniek Postnatale Yoga - Satsang Wedergeboorte Rol van de Vader - Babymassage Mindfulness - Bazar - en meer...
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Bestuur Vereniging Yogadocenten Nederland

zomer-retraite

026 - 364 10 60 of 06 - 27 49 20 25

Voorzitter Anne Bjørndal voorzitter@yoganederland.nl
Secretariaat en aanmelden lid Mickey Oudkerk Pool
Arie Biemondstraat 160, 1054 PG Amsterdam

-24 t/m 29 juli 2016Loenen Gld

info@yoganederland.nl,
lidworden@yoganederland.nl 050 - 404 2926

Het pad van de yogi is het volgen van de Kundalini
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Erkend als VYN bijscholing met 5 punten

contact@abhayoga.nl

GADOCENTEN
YO
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Penningmeester Marian Faasen Eikenlaan 31a 3203 BE
01 81 - 61 63 11
ING: IBAN: NL05 INGB 0005 3638 36 of
ABNAmro: IBAN: NL15 ABNA 0539 0160 98
Bijscholingscommissie René Tol
bijscholing@yoganederland.nl 06 - 46 22 02 00
Public Relation Maroesja Grabijn pr@yoganederland.nl
06 - 29 29 73 92

www.abhayoga.nl
G

di 13.30 - 16.00 uur, do 9.30 - 12.00 uur
Spijkenisse penningmeester@yoganederland.nl

Yoga, meditatie
vakantie
chakra-filosofie, leren
klankmeditatie
mantrazang
ontspannen, wandelen
groeien
Belangstelling?

www.samsaracongres.nl | congres@samsara.nl

De Yoganieuwsbrief wordt uitgegeven door de Vereniging Yogadocenten
Nederland (VYN), opgericht op 23 maart 1978. De VYN is lid van de
Europese Yoga Unie. De VYN is een beroepsvereniging voor erkende
yogadocenten. Het startpunt van kwaliteit op het gebied van yoga voor zowel
(potentiële) cursisten, (potentiële) docenten, opleidingen, pers en andere
geïnteresseerden. De Yoganieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar en heeft een
oplage van 1100 exemplaren en wordt ook op de website gepubliceerd.
Opzegging van het VYN lidmaatschap kan alleen schriftelijk via het
secretariaat. De opzegging moet voor 1 december van het lopende jaar door
het secretariaat zijn ontvangen. Je opzegging is definitief wanneer je een
bevestiging hebt ontvangen. Het secretariaat telefonisch te bereiken (06 5378
8380) op di 13.30 - 16.00 uur en do 9.30 - 12.00 uur.
Redactie Gerreke van den Bosch, redactie@yoganederland.nl (0570 - 652533)
Opmaak en vormgeving Christiane Gathmann, info@studioseele.nl
Drukwerk en postale afwerking Drukkerij de Waal b.v. (01 87 - 47 10 26)
Medewerkers aan deze aflevering Anne Bjørndal, Maroesja Grabijn, Marian
Faasen, Narayana, Mariëlle Glorie, Wim van de Laar, Johan Hoft, Dirk
Ooijevaar, Trude Matla v.d. Veer, Ina Fischer, Atie Olff, Femke Hol, Karina Delfos,
Christiane Gathmann, Trix Dekkers-Heezius, Diana Horsman, Fokke Jansen,
Ingrid Knelissen, Ivo Feuth, Marlies Hufner-Leijdekkers, Kelly Merrington, Maria
Clicteur, Aukje Melis-Lam, Micky Oudkerk Pool, Ina Fischer, Elisabeth Willemsen,
Nina Vollbehr, Reini Mac-Donald, Gloria Spaans, Jan Faasen, Colette
Edelenbosch en José van Havere.
Sluitingsdata voor kopij en advertenties Yoganieuwsbrief jaargang 38
9 september 2016-3
(verschijnt week 42, half oktober)
11 november 2016-4 (verschijnt week 51, eind december)
Kopij zonder opmaak in Word font Verdana 11pt. sturen naar
redactie@yoganederland.nl.
Kopij voor de activiteitenkalender door leden VYN in ‘Word font Verdana 11pt.
volgens vast formaat sturen naar info@yoganederland.nl.
Advertenties sturen naar het secretariaat: Mickey Oudkerk Pool:
info@yoganederland.nl 06 5378 8380; Graag je advertentie insturen onder
vermelding van het gewenste formaat in mm en publicatienummer
nieuwsbrief.
Gegevens en tarieven 2016 t.b.v. advertenties
Kijk op www.yoganederland.nl/nieuwsbrieven
Zetspiegel 176 mm breed en 258,5 mm hoog
Advertentievoorwaarden
• pdf-bestand - resolutie: 300 dpi - tekst,
afbeeldingen en foto’s in CMYK
• zonder snijtekens en kaders
Over plaatsing van artikelen, brieven en
advertenties beslist het bestuur van de
VYN.

MahaYoga

Zwangerschap, geboorte en gezin
Gevarieerd programma

Colofon

Toetsingscommissie Anne Bjørndal
toetsing@yoganederland.nl
026 - 364 10 60 of 06 - 27 49 20 25
Aspirant bestuurslid Gerreke van den Bosch
info@yogadeventer.nl 06 - 28 31 86 22
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Johan Hoft
johanhoft@hotmail.com

Yoga & poëzie
Paschimottanasana
Staaf je rechte rug

een zon die zakt

van tevredenheid

als een staf

in een zee van kalmte

Kom kranig overeind

wervelend naar

Verlaat je op

als een kind

een kruin van leven

ademvolle wijze

uit de baarmoeder van de

die zich voorwaarts buigt

met de mogelijkheden

kosmos

over een zonnig oosten

van lijf en leden

Wederom geboren

om met rechte het

om voorzichtig

in het gouden

verweesde westen

het pad te betreden

ochtendgloren.

intens te strekken

Verwacht voldoening

Onderga geduldig

door ontknelde buik

Johan

