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ichaamsbeweging is essentieel voor de gezondheid. Dat weten we zeker. We willen er
niet alleen goed uitzien, maar ons ook fit en gebalanceerd voelen. Steeds meer mensen kiezen
voor de yogaschool in plaats van de sportschool.
Yogavormen zoals Vinyasa en Ashtanga kunnen
behoorlijk uitdagend zijn en je laten zweten wanneer de intensiteit en het tempo worden opgevoerd. Hatha-yoga, Yin-yoga, Restorative Yoga,
Critical alignement zijn allemaal vormen om het
lichaam soepel en sterk te maken.

Yoga is hot. Toch is yoga geen sport.
Als tiener deed ik yogaoefeningen in mijn kamer. Ik
had een reeks ‘asana’s (houdingen) en pranayama
(ademoefeningen) geleerd en kocht een paar yogaboeken erbij van een bekende yogaleraar. Elke dag
had ik een ritueel om de dag te beginnen. Dat hielp
me om met meer rust en concentratie naar school
te gaan. Het hielp ook mijn energie te balanceren
want ik was een erg gevoelig meisje. Maar ik vertelde het nog tegen niemand, omdat het vrij uniek
was dat ik me er mee bezig hield in die tijd. In de

YOGA IN HET GOOI
loop van de tijd heeft yoga een enorme vlucht genomen. Ondanks de eeuwenoude oefeningen.
In mijn tienertijd was ik al mateloos geïnteresseerd in filosofie en oude wijsbegeerte. Ik heb
altijd gedacht, wanneer oefeningen en wijsheden
door de eeuwen heen overgedragen zijn, moeten
ze iets van waarde hebben.
De filosofie en de oefeningen van yoga stammen
voort uit een oer oude tijd, zo’n 5000 jaar geleden,
die men ook wel de vedische wetenschap noemt.
Ene Patanjali, een Indiase geleerde en filosoof, ook
wel de vader van de yoga genoemd, leefde in de
2e eeuw voor Christus. Na eindeloze mondelinge
overdrachten zijn de lessen van Patanjali uiteindelijk op schrift gesteld in sutra’s.
Yoga komt van het woord ‘juk’ wat ‘verenigen’ betekent. Als mens vormen we een eenheid tussen
lichaam, geest en adem. Wanneer we een van die
drie veranderen, veranderen de andere mee. Na
het joggen bijvoorbeeld, kan je geest verfrist zijn
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en je adem weer dieper.

MINDFUL SPORTEN
een duurzame manier. Volgens de yogafilosofie
ontstaat geluk van binnenuit en kun je met meer
openheid het leven zoals het is benaderen en ervan genieten.

Uit onderzoek komt naar voren dat yoga zowel
preventief als helend kan zijn. Yoga: vergroot de
flexibiliteit van het lichaam, maakt soepeler, ontwikkelt lichaamskracht, stimuleert de bloedsomloop, masseert de organen, zorgt voor betere
zuurstofopname, vergroot de conditie, brengt
lichaam-geest balans, ontdoet het lichaam van
spanning, brengt innerlijke rust en balanceert het
zenuwstelsel.

ke houding van acceptatie wordt aangenomen. Je
bent niet bezig iets te bereiken met je wilskracht
en je laat de eindeloze oordelen over je eigen lichaam of de negatieve opkomende gedachten los.
Een yogales helpt je jezelf te zien vanuit een andere invalshoek. Een van acceptatie en niet-oordelen. Een liefdevollere benadering naar je lichaam
en het eindeloze potentieel dat je in je draagt. Yoga
nodigt je uit om uit de strijd te gaan met jezelf en
je omgeving je innerlijke bron aan te boren. Vanuit
acceptatie komt de gewenste transformatie, niet
vanuit strijd met jezelf en het leven zoals het is. Zo
ontstaat ruimte om meer te genieten en gelukkig
te zijn met alles wat je bent en wat je hebt. En van
daaruit op een vrediger manier het leven te manifesteren zoals je wenst. Uiteindelijk bereik je je
doelen op een leukere manier vanuit een betere
relatie met jezelf.

Het verschil met sport is dat yoga geen competitie
is, ondanks dat je wel met een verbetering bezig
bent van je lichamelijke en geestelijke conditie.
Het is een individueel proces waarbij een innerlij-

Yoga helpt je bovenal meer richting een groter geluk te groeien. We denken dat een grotere auto,
een mooier huis en duurdere kleding ons gelukkiger kunnen maken. Misschien even maar niet op

Voor meer informatie: www.hearttoheart.nl
035 - 73 70 730. info@hearttoheart.nl

Iedere yogales wordt gegeven vanuit deze drieeenheid: lichaam-adem-geest. Veel mensen ervaren hun yogales(sen) bij ons in het Heart to Heart
centrum Bussum als een rust- en inspiratie moment in de week, als een batterij waarin ze zichzelf
opladen.

In ons Heart to Heart Yogacentrum, gelokaliseerd
in Heart House Bussum, kun je voor vele vormen
van yoga terecht. Heart to Heart werkt met een
gemotiveerd ervaren team van specialisten. Maar
er is meer: we organiseren diverse workshops, lezingen en yogaseries. Ook kun je bij ons terecht
voor het huren van zalen en coachingskamers.
Heb je vragen? Bel of mail ons dan even.
Na het lezen van dit artikel ben je welkom voor een
maand onbeperkt lessen voor 30 euro.

of kijk op www.dorienvannieukerken.nl”
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Naast ons wekelijkse yogalesrooster bieden wij
het volgende:

AGENDA 2018 najaar:
10 september: 7 spirituele wetten van yoga,
een yoga-meditatie serie van 7 lessen
op maandagavond met Dorien, 120 euro
27 september: Johan Noorloos, Masterclass
yin yoga, donderdagavond workshop,
25 euro
29 september: Middag met Jan Geurtz ‘de
relatie tussen ego, psychologie en
spiritualiteit’, 69 euro
7 oktober: Dagcursus meditatie met Dorien,
195 euro incl. lunch
11 oktober: Gjalt Vlam, Masterclass ‘the
power of breath’, 25 euro
29 oktober: 7 sleutels naar Geluk, een yogameditatie serie van 7 lessen op maandagavond met Dorien, 120 euro

