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Dat ik ooit na de herfstvakantie van 1999 ben ik gestart met yogales geven en we inmiddels 22 jaar 
verder zijn. Ruim 25 jaar ervaring in les geven, ook aan zwangeren. Dat ik ooit, toen ik 16 was, zelf op 
de mat ben gaan staan en inmiddels 61 jaar jong nog steeds op het yoga pad ben. Dat ik ooit yoga-
leraar ben geworden en tevens ook mijn héle leven leerling zal blijven. 
Ik ben een dankbaar mens! 

Laten we de komende tijd samen mooie yogalessen beleven, waarbij je met lichaam & adem zelf 
toewerkt naar een diepere ontspanning wat het afweersysteem van het lichaam bevordert en je 
bewustzijn vergroot. Hoe ga je om met wat er op dit moment gaande is, in deze stormachtige tijden. 
Investeer in jezelf. Een onsje praktijk doet meer dan tonnen theorie. Kom uit je hoofd en in je lijf, stap 
je matje op. 

2020-2021 een tijd van vele veranderingen, verlies en metamorfose. Laten we de verbinding met 
jezelf en elkaar aangaan. Wat is het weer genieten voor ons om samen op de mat te staan. 

Iedereen is veel groter dan hij of zij denkt en iedereen heeft iets toe te voegen aan deze wonderlijke 
wereld! 

Ook al worden hier en daar de regels versoepeld behouden wij voorlopig onze manier van werken en 
houden hierbij bepaalde regels nog steeds in acht, namelijk: goede ventilatie, afstand, materialen 
afdekken (extra handdoeken of doek) en het schoonmaken van gebruikte spullen. 

Contributie 
We gaan via Momoyoga werken, dus we gaan digitaal! (zie de mail voor uitleg) We hebben iedereen 
de kans gegeven om gedurende de pandemie de veelal gratis (Zoom) yoga-lessen buiten/binnen te 
blijven volgen. Een aantal van jullie hebben zelf bijgehouden wanneer ze geweest zijn en hebben 
hiervoor vergoeding gegeven/overgemaakt. Mijn hartelijke warme dank hiervoor.             
 
Nieuw aanbod; Tegelijkertijd zijn we aan het denken wat we kunnen doen om bij te dragen aan meer 
ontspanning, verdieping in de yoga beoefening, groter welzijn in deze tijd waarin we onszelf weer snel 
verliezen doordat we zoveel afleiding en prikkels hebben om ons heen. 

Komend blok gaan we weer verder met de Tibetanen, werken met nieuwe materialen zoals de Iyengar 
stoelen, Yogawielen nieuwe matten etc. die we aangeschaft hebben. 

We gaan xxl lessen uitschrijven, thema’s met meditatie/ restorative (herstel), yoga houdingen worden 
langer vastgehouden en gericht op herstellen van het lichaam na mentale en/of fysieke overbelasting. 
We kunnen ook op maat voor collega’s familie en vrienden etc. iets verzorgen. Neem dan contact met 
ons op. Als het nodig is breiden we een aantal lessen uit. Met dank aan allen die meedenken en me 
helpen.  

Yoga is een levenshouding. 
Geluk vind je pas als je de blik naar binnen richt,  

laat Yoga je kompas zijn in dit leven. 
Gebruik je verstand zo dat de wereld er niet slechter van wordt. 

Tijd is mensenwerk, eten is werk van God,  
eet als je eet, slaap als je slaapt 

Leef in aandacht. 

Namasté Ingrid & Ivo 


