Je gaat op reis en neemt mee:
- yogamat
- viltenrol of dekbedhoes
- stripje of kussentje
- boog je of dik boek
- hoofdstandbankje + stripje

transitie
yogales in

Welkom! Mag ik je uitnodigen om de stilte te ontdekken ...
Jij hier, nu met jezelf op de yogamat. Zonder meer.
Opdat het contact met je diepste zelf, opnieuw krachtig ontwaakt
en daarmee het contact met het diepste zelf van de ander.
Goede reis, Noële

Yogareis 1: je hart steunen
Hier, nu, op je yogamat ...
Neem de tijd om echt te landen en
ten volle aanwezig te raken.
Laat je lijf de steun van
zwaartekracht opnieuw ontmoeten.

extra
landingsoefeningen

zet bijvoorbeeld je timer
op 5 of 10 minuten
en volg met puntigheid
je adem en/of geluiden

5 - 10 m

1. landen &
welko m

Extra reisinformatie

Elke les heeft een zijnsthema en
een lijfthema. Dat geeft richting en diepte.
Zijnsthema’s: 1. Je gedragen weten en
2. Ontdekken wat leeft in de hartstreek
Lijfthema: de verbinding van hak naar
hart, uitgewerkt in de staande achteroverbuiging

Hoe is oud? Hoe is nu?
Exploreer ‘oud & nu’ in de staande
achteroverbuiging en het bruggetje.
Kun je spelen met steun, zonder steun
vanuit hakken en grond;
met een open hartstreek en een gesloten hartstreek.
Forceer niks, dat hoeft niet. Hou je je hart toch nog vast?
Dan is dat, hoe nu is. Laat maar los wat je los kunt laten nu.
En bovenal, laat komen, wat komt ....
In deze fase kun je ook alvast meer
houdingen uit de serie voorproeven
10-15 m

3. de omwenteling

Plaats je linkervoet, schuin op
het boog je of boeken. Land.
Schuif je rechtervoet, steeds verder
naar voren. Laat de spanning laag
in je kuit los. En wissel. Herhaal 2x
Tijd voor de hartrol*

20 m

2. verdieping
openen & uitdijen

