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Kerstvakantie 

Van maandag 23 december t/m zondag 5 januari 2020 is het kerstvakantie en worden er GEEN 

lessen gegeven. 

   

  

  

START JONGEREN YOGA – DOORBREEK DE CIRKEL 

Na een lange tijd heb ik besloten om weer te gaan beginnen met Yoga voor Jongeren. Ik zie en 

hoor veel wat er momenteel zich in jongeren afspeelt. Het raakt me in mijn hart en een innerlijke 

stem roept, dat ik aan de slag mag gaan om de jongeren te begeleiden en ondersteunen op 

mijn manier. 

Jongeren zitten in een transformerende fase van hun leven, fysiek, mentaal, emotioneel, 

energetisch, die zeker in deze tijd niet altijd even makkelijk is. Er gebeurt momenteel zoveel, dat 

het lastig kan zijn om bij jezelf te blijven.  

Er komen nogal wat prikkels en invloeden van buitenaf (afleiding) op jongeren af en zeker als je 

daar gevoelig voor bent, dan kunnen ze behoorlijk binnenkomen. Grenzen kunnen vervagen en 

je verliest het contact met jezelf, waardoor je eigenlijk niet meer zo goed weet wie jij nu bent en 

waar jij voor staat. Overal heb je te maken met prikkels, op school, thuis, via social media, in 

vriendschappen, bij je stage of tijdens je bijbaantje enz.  
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Prikkels komen binnen via de oren (horen), de ogen (zien), de neus (ruiken), de huid (voelen) en 

de mond (proeven), de 5 fysieke zintuigen.  

Wanneer je (extra) gevoelig bent, kan het zijn dat je via verschillende zintuigen je omgeving 

waarneemt. Licht kan intens binnenkomen via de ogen. Het kan het zijn dat je op school last hebt 

van de tl-verlichting, vaak weet je dat niet (het is onbewust). Je krijgt hoofdpijn, maar weet niet 

waar het door komt. De één reageert intens op geluid, de ander op geur en weer een ander op 

voelen, maar soms kan het zijn dat alles bij je binnenkomt via de zingtuigen en dan kan je 

overprikkeld raken. Je raakt steeds meer vermoeid, krijgt fysieke klachten als hoofdpijn, 

buikklachten, voelt je niet lekker in je vel, gaat minder goed voor jezelf zorgen, je gaat piekeren, 

krijgt negatieve gedachten en op een gegeven moment beland je in een vicieuze cirkel, waar je 

maar moeilijk uitkomt. 

 

We nemen ook nog op een ander niveau waar en dat gaat via gedachten en emoties. Deze zien 

we niet, maar kunnen van een ander bij jou binnenkomen. Zelf zend je ook gedachten en 

emoties uit. Gedachten en emoties dragen een bepaalde trilling in zich net als muziek. Het heeft 

een bepaalde trillingsfrequentie, zoals we dat noemen. Positieve gedachten hebben een hoge 

trilling en negatieve en oordelende gedachten hebben een lage trilling. Gedachten gebaseerd 

op angst dragen een lagere frequentie in zich, dan gedachten gebaseerd op liefde. Je kunt dat 

ook voelen, wanneer mensen bij elkaar komen om te mediteren, dan is de energie hoog en kun 

je voelen als een warme deken en een gevoel van liefde. Wanneer een groep bij elkaar komt en 

erop uit is om ruzie te maken, dan voel je een gespannen sfeer. Kijk je naar de gedachten en 

emoties van de beide groepen, dan zullen die totaal verschillend zijn en dat is wat je voelt. Ze 

hebben allemaal een andere intentie, zoals we dat noemen, de ene groep heeft de intentie 

liefde en stilte, de andere groep heeft de intentie om ruzie te maken.  

 

De Jongeren Yoga is niet alleen gebaseerd op Yoga (fysieke houdingen), dat kan voor mij ook 

niet. We bestaan uit zoveel meer dan alleen ons fysieke lichaam. Adem, gedachten, emoties, 

trillingsfrequentie het is allemaal verbonden met wie we zijn. Wanneer je heel veel in 

angstgedachten zit, zal je trillingsfrequentie (de energie om je heen en in je cellen) daarop 

reageren. De adem zal hoger worden, je lichaam meer gespannen, je voelt je onzeker en straalt 

dat ook uit. De trillingsfrequentie is lager. Zit je lekker in je vel, dan straal je dat ook uit, je hebt 

positieve gedachten over jezelf, de adem is rustig en vaak dieper, je lichaam meer ontspannen, 

je houding krachtig en de trillingsfrequentie hoger. 

 

Jij bent één geheel en dat is ook wat in deze lessen terugkomt. Alles is met elkaar verbonden en ik 

geef graag dat inzicht mee door het je te laten ervaren. De Jongeren Yoga is er voor jou om je te 

ondersteunen en begeleiden in deze fase van je leven, zodat je het in je dagelijkse leven kan 

meenemen en toepassen. De essentie van deze les is om weer in het centrum van jezelf te komen 

en prikkels en afleiding meer buiten jezelf kan laten. Zodra je in het centrum van jezelf bent, voel 

en weet je wanneer je in een lage trillingsfrequentie zit en hoe je die snel en gemakkelijk weer kan 

verhogen, zodat je je krachtig, energiek, blij en zelfverzekerd voelt.  
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In deze lessen komen verschillende onderdelen aan bod: 

* Aandachtsoefeningen 

* Ademoefeningen 

* Yoga 

* Meditatie 

* Geleide meditatie verbinding Aarde, Bron en Hartcentrum 

* Gesprekken over (positieve en negatieve) gedachten, emoties, gevoelens, hoge en lage 

energie/trilling, spiegels, triggers, manifesteren en creëren.   

* Visualisaties 

* Energetische oefeningen 

 

Voor de gesprekken geldt ;  

Wil je delen in de groep over een bepaald onderwerp, dan ben je vrij om te delen. Wil je niet 

delen, dan deel je niet. Voel je niet verplicht!! Belangrijk vind ik het dat je jezelf mag zijn in wie je 

bent, dat je vertrouwen hebt in de groep en in mij en dat je je veilig genoeg voelt om te delen.  

 

Belangrijk 

Deze lessen zijn geen verplichting. Voel je vrij om zelf de keuze te maken of je hierbij wilt zijn en of 

het je kan ondersteunen en helpen in jouw leven. In deze tijd gaat het over voelen wat bij je past 

en wat niet en dat geldt ook voor deze les.  

Voordat je begint met een les hebben we eerst nog een kort gesprekje (intake) vooraf. Dit is 

prettig voor ons allebei. We maken kennis met elkaar en ik luister naar je, waar je hulp of 

ondersteuning in nodig hebt. Je leert mij kennen, zodat je vooraf weet wie de les geeft en of er 

een klik is. Als je na het gesprek een goed gevoel hebt, dan ben je van harte welkom in de eerste 

les op maandag 9 december om 17.30u. 

 

De lessen zijn op gelijkwaardig niveau, ik leer van jou en jij leert van mij!!! Niemand is beter, we zijn 

allemaal hier om te herinneren wie we werkelijk zijn.  
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Lesdag:  Maandagavond 

Tijd:  17.30u tot 18.45u (incl. thee) 

Start:  Maandag 9 december 2019 

Tarief:  € 100,00 per kwartaal (gemiddeld 10 lessen per kwartaal,  

  vakanties niet meegerekend) 

  € 115,00 per 10 lessenkaart (4 maanden geldig). 

Leeftijd: 13 tot en met 17 jaar 

Locatie:  Lovte Voorhout, Loosterweg 4A, 2215 TL Voorhout. 

 

Opgeven voor Jongeren Yoga kan via info@theessenceoflife.nl  

 

   

 

Alle lestijden nog even onder elkaar: 

Maandag 09.00u tot 10.30u  Yoga & Meditatie 

Maandag 10.45u tot 12.00u Yoga 

Maandag 17.30u tot 18.45u Jongeren Yoga 

Maandag 19.30u tot 20.45u  Yoga 

Woensdag 09.00u tot 10.30u  Yoga & Meditatie 

Donderdag 19.30u tot 20.45u Yoga 
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SoulUnion & Manifesteren/Creëren 

Vrijdag 13 DECEMBER om 19.30u SoulUnion & Manifesteren / Creëren. De laatste les van dit jaar. In 

2020 zullen we verder gaan met deze lessen, die 1 keer in de maand plaatsvinden om jouw 

frequentie te verhogen. De lessen zijn gericht op het verhogen van je frequentie, het neerzetten 

van de verbinding met de Aarde en Universum, inzicht krijgen in Manifesteren en Creëren. Tijdens 

deze lessen zullen we delen met elkaar, mediteren, visualiseren, energetisch leren voelen, 

bespreken we de chakra’s, ontdoen we ons van oude overtuigingen en programma’s (die diep in 

ons zijn geworteld), zetten we intenties neer en maken we de shift naar de hogere frequentie in 

onszelf.  

 

Lesduur: 19.30u tot 21.30u  

Datum: vrijdag 13 december 2019 

Tarief: € 20,00 per les (inclusief thee en lekkers) 

 

Opgeven via info@theessenceoflife.nl 
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