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UNLIMITED 
Welkom bij de nieuwsbrief van Yoga Unlimited             

 

De donkere dagen voor kerst 
 
De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken.  
Een bijzondere periode. 
Een periode waarin we als vanzelf geneigd zijn meer naar binnen te keren. 
In huis, maar ook naar binnen in onszelf.  
Deze periode laat ons het afgelopen jaar overdenken en nadenken over alles 
wat voor ons ligt. Een mooie gelegenheid om eens stil te staan.  
Zonder jezelf te laten afleiden door alle drukte van buitenaf. 
Lukt het om dagelijks een paar minuten stil te zijn?  
Wellicht een mooi voornemen voor het nieuwe jaar.. 
  
 

Drijvende 

wenslantaarns in 

Thailand. 
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Groepslessen 

 

Van dansschool naar studio 
 

De afgelopen maanden hebben de 
groepslessen plaatsgevonden in dansschool 
Dansja. Een leuke locatie met een ruime zaal. 
Helaas bleek het pand te koud voor rustige 
Hatha Yoga lessen. 
 
Sinds 1 december is de locatie voor 
groepslessen dan ook gewijzigd naar de studio 
van Yoga Unlimited te IJsselstein. Alle lessen 
zullen vanaf heden hier plaatsvinden. 
De intieme studio biedt ruimte aan  
maximaal 4 tot 5 deelnemers.  
Door de kleinschaligheid onstaat er veel 
persoonlijke aandacht voor de deelnemers.  
 
De lesopbouw blijft ongewijzigd. De Hatha Yoga 
lessen zijn toegankelijk voor iedereen van elk 
niveau. Alle oefeningen worden aandachtig 
opgebouwd. De adem is de dragende kracht van 
een houding. Lenigheid is niet nodig, dat 
ontstaat vanzelf na verloop van tijd. 
Elke week wordt gewerkt aan één of meerdere 
thema's. De les eindigt met een lange 
eindontspanning of meditatie. 
 

 
Lestijden en Lidmaatschap 2016 
  

Lestijden  
  
In het nieuwe jaar komt er een nieuwe les bij. Het lesrooster wordt daarmee als volgt;  
 
Dinsdagavond        20.00 uur - 21.15 uur.                       

Woensdagavond    20.45 uur - 22.00 uur  

Tijdens de kerstvakantie en in week 1 en 2 van 2016 is Yoga Unlimited gesloten. 
Het nieuwe yoga seizoen start op dinsdagavond 19 januari 2016. 
 
Schrijf je in voor een vaste avond om verzekerd te zijn van een plaats, want Vol=vol! 
www.yogaunlimited.nl/contact 
Het is altijd mogelijk om een les op een andere dag te volgen indien plaats beschikbaar. 

 
Lidmaatschap 
 

Vanaf januari bestaat de mogelijkheid een lidmaatschap aan te gaan met betaling per maand. 
Bekijk ook de tarievenlijst of www.yogaunlimited.nl/tarieven  

Schalen met bloemen 

-Balinees gebruik 

http://www.yogaunlimited.nl/contact
http://www.yogaunlimited.nl/tarieven


Editie 1  13 december 2015 

Yoga Unlimited  3 

Privélessen 

 

Privéles Hatha Yoga 
 
De docente van Yoga Unlimited geeft al geruime tijd privélessen.  
Een privéles is geschikt voor een ieder die kampt met stressgerelateerde 
klachten, hyperventilatie of burnout, maar ook als je om bepaalde redenen 
geen groepsles wilt volgen. Tevens zijn privélessen geschikt als je al langer 
yoga beoefent en behoefte hebt aan meer verdieping.  
Elke les is afgestemd op een specifieke behoefte of wens. Een les vindt 
plaats in de studio van Yoga Unlimited, maar kan onder bepaalde 
omstandigheden ook aan huis.  
Voor het geldende tarief mogen maximaal 2 personen deelnemen.  
(je kunt dus ook je partner of vriend/vriendin meenemen naar de les). 
 
Wellicht is het fijn om eens een losse privéles te reserveren, zodat hetgene 
waar je tegenaan loopt op dieper niveau bekeken kan worden. 
 

 
Privelessen zwangerschapsyoga 
 
Ken jij een zwangere of ben je zwanger? 
Sinds enkele maanden geeft de docente ook privélessen aan zwangeren. 
In de les staat de beleving van de zwangerschap centraal.  
Natuurlijk is er ook aandacht voor de adem en de bevalling.  
Een les kan al eenmalig geboekt worden vanaf 12 weken zwangerschap.  
Het is aan te raden om een serie van minimaal 4 lessen te volgen.  
In elke les staat een thema centraal; Kracht, Ontspanning en Concentratie.  
Les vier is een Partnerles.  
Ook de partner speelt een belangrijke rol tijdens de zwangerschap.  
De partner leert masseren, helpt bij het ontspannen en krijgt een meer 
actieve rol. 
Een zwangerschapsles is ook geschikt voor de vrouw met een 
zwangerschapswens. In elke les is er veel aandacht voor het bekken.  
Door hier gericht mee bezig te zijn kan het lichaam fysiek én mentaal 
voorbereid worden op een eventuele zwangerschap. 
 
Alle privélessen zijn in overleg en vinden plaats op een tijdstip dat jou het 
beste uitkomt. 
Meer weten? www.yogaunlimited.nl/contact 
Een privéles wordt voorafgegaan door een gratis telefonische intake. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"YOGA IS HET 

STILLEGGEN VAN DE 

WERVELINGEN VAN 

HET DENKEN" 

-PATANJALI 

http://www.yogaunlimited.nl/contact
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Unlimited Blog  

 
Volg de Unlimited Blog 
 
In januari zal de docente van  
Yoga Unlimited een korte reis  
maken naar de VS. 
Ze zal een aantal bijzondere stijlen van 
yoga beoefenen in Las Vegas én in de 
natuur van Zion National Park. 
Ze zal bloggen over de verschillen 
tussen yogalessen in Nederland en de 
VS. Tevens wil ze ontdekken of er een 
toegevoegde waarde is bij diverse 
extreme vormen van yoga op fysiek en 
mentaal niveau.  
Alle yoga belevenissen kun je  
half januari volgen via de  
Unlimited blog op 
 
www.yogaunlimited.nl  
 
facebook.com/yogaunlimited.nl 
 
pinterest.com/yogaunlimited 
 
Instagram.com/Yoga_Unlimited 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ik hoop jullie in het nieuwe jaar weer te mogen ontvangen. 
 

Fijne feestdagen en een mooi 2016. 
Mogen dromen uitkomen! 

 
Namaste, 

 
Karin 

Yoga Unlimited  
  

  

http://www.yogaunlimited.nl/
http://facebook.com/yogaunlimited.nl

