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Deze opleiding is uniek in Nederland: we combineren de practice van Ashtanga Yoga
met levenswijsheden van andere filosofieën en met effectief bewezen methodes
(Westers en Oosters) voor persoonlijke ontwikkeling.
Deze opleiding is bedoeld voor yogi's die stappen willen zetten in hun persoonlijke
(fysieke, mentale, emotionele en spirituele) ontwikkeling. Rode draad daarbij is de
Ashtanga Yoga practice.
We geven je een dieper inzicht in Ashtanga Yoga zoals het op de traditionele manier
beoefend wordt en reiken tools aan hoe dit toe te passen in je huidige leven zodat het
kan leiden tot diepgaande transformatie.
Beoefen je al Ashtanga yoga of een andere dynamische vorm van yoga en wil je je,
naast de asana practice, graag ook verdiepen in de andere aspecten van het
achtvoudige yogapad? Ben jij klaar om stappen te zetten in je persoonlijke
ontwikkeling? Meld je dan aan voor deze unieke, transformerende ervaring.
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Persoonlijke ontwikkeling
Steeds meer groeit de vraag naar persoonlijk ontwikkeling ofwel persoonlijk
leiderschap. Daaronder verstaan wij dat je in staat bent zo in contact te zijn met je
eigen kwaliteiten dat je ze in het dagelijks leven en in de werksituatie optimaal
gebruikt. Het vraagt persoonlijk leiderschap om werkelijk te handelen vanuit je
kernwaarden en kernkwaliteiten, en om doelgericht je hart te volgen in je communicatie
en gedrag. Mensen die met mensen werken hebben inzicht nodig in wie zij zelf zijn.
In deze opleiding leer je dmv zelfstudie (Svadhyaya) door te dringen tot de kern van
jouw zijn. Je leert jezelf te gebruiken als instrument in de ontmoeting.
Er ligt een sterke nadruk op je yoga beoefening en persoonlijke groei.
Ben jij bereid om eerlijk in de spiegel te kijken? Om zowel verantwoordelijkheid te
nemen voor je kwaliteiten maar ook je schaduwkanten? Wil je de beste versie van jezelf
worden om vol energie en vertrouwen in het leven te staan? Twijfel dan niet langer.
Tijdens de opleiding wordt je begeleid door twee zeer ervaren Ashtanga yoga
practioners met een beroepsmatige achtergrond in persoonlijke ontwikkeling.

GROEPSGROOTTE - DOEL

OPLEIDING DIE VOLDOET AAN DE STANDAARDEN
VAN DE YOGA ALLIANCE RYT-200*
Groepsgrootte en docenten
We werken in een kleine groep (maximaal 16 personen), die persoonlijk en direct
begeleid wordt door twee ervaren en goed opgeleide yogadocenten: Marilou van Hoek
(Yogamoves Utrecht en Delight Yoga Amsterdam) en Fieke Klaassen (De Yoga Studio
Eindhoven).
Diverse specialistische gastdocenten worden ingezet om de hoogste kwaliteit te bieden
op alle vlakken.

Doel:
De doelstelling van deze geheel vernieuwde opleiding:
1. diepgaande kennis van Ashtanga Yoga
2. zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling
3. tools voor docentschap
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#PERSOONLIJKE ONTWIKKELING #ASHTANGA YOGA
#SVADHYAYA #TRANSFORMATIE
De Yoga Studio is een door Yoga Alliance geregistreerde
yogaschool (RYS #39132).

De Ashtanga Yoga Opleding is goedgekeurd op het RYS 200 level. Dat betekent dat je
na succesvolle afronding van de opleiding een aanvraag kunt indienen bij Yoga Alliance
als Registered Yoga Teacher (RYT-200).
Deze registratie geldt als internationaal erkend kwaliteitskeurmerk voor yogadocenten.
Kijk voor meer informatie op www.yogaalliance.org.

ONDERDELEN V A N DE OPLEDIGING

1. Ashtanga Yoga
- Diepgaande persoonlijke Practice
- Ademhaling en Pranayama
- Bandhas, Vinyasas en Drishti
- Alignment, specifiek voor Ashtanga Yoga
- Yoga Filosofie (De Yoga Sutras van
Patanjali)
- Yama's en Niyama's op en van de mat
- Yoga levensstijl en eetgewoonten
- Ayurvedische basiskennis
- Basis Sanskriet en Chanten
- Fysieke Anatomie en Yoga Anatomie
2. Persoonlijke Ontwikkeling
Zelfstudie en modulen waarin oa aandacht wordt gegeven en gewerkt wordt met
principes van:
- Mindfulness en inzichtmeditatie
- Inquiry
- Systemisch werken
- Overdracht en tegenoverdracht
- Transactionele analyse
- Reflectieverslagen
3. Mentor programma
Gedurende de opleiding kun jij met je vragen terecht bij een van de mentoren.
We openen graag de deur naar nieuwe mogelijkheden en zienswijzen voor je zodat
jijzelf de keuze hebt stappen te zetten.

DATA O P L E I D I N G

DATA ASHTANGA YOGA OPLEIDING
JAARGANG 2019
WEEKEND 1
zaterdag 14 en zondag 15 september
WEEKEND 2
zaterdag 5 en zondag 6 oktober
WEEKEND 3
zaterdag 26 en zondag 27 oktober
RETRAITEWEEK
vrijdag 8 t/m vrijdag 15 november
WEEKEND 4
zaterdag 14 en zondag 15 december
WEEKEND 5
zaterdag 25 en zondag 26 januari 2020
WEEKEND 6
zaterdag 7 en zondag 8 maart 2020
TERUGKOMDAG/GRADUATION DAY
Zaterdag 28 maart 2020
Zaterdag en zondag van 09:00 -17:30 uur. Elke dag is er een uur lunchpauze.
DE WEEKENDEN WORDEN GEGEVEN IN:
De Yoga Studio
Scherpakkerweg 9c
5615 SM Eindhoven
www.deyogastudio.nl
tel. +31-40-2932999
DE RETRAITE WEEK WORDT GEGEVEN:
Op circa 1,15 uur reisafstand van Eindhoven.

T A R I E V E N EN VOORWAARDEN

TARIEVEN
• € 2.250,- bij betaling in een keer vóór 1-7-2019
• € 2.350,- bij betaling in een keer na 1-7-2019 en voor 1-9-2019
• € 2.450,- bij betaling in termijnen (1 x € 950,-: betaling vóór 1-9-2019, en 2 x € 750,-:
betaling vóór 1-12-2019 en 1-3-2020)
Daarbij komen de kosten voor de retraiteweek ad € 595,-, welke kosten vóór 15-9-2019
dienen te worden voldaan.
De tarieven zijn inclusief: het volledige programma, syllabus, de retraiteweek
(overnachtingen en maaltijden zijn ook inbegrepen) en deelname aan het
mentorprogramma.
Houd rekening met wat extra kosten voor vervoer van en naar de retraitelocatie en de
verplichte (circa 125 euro) en aanbevolen boeken.

T A R I E V E N EN VOORWAARDEN

VOORWAARDEN
Studenten moeten een solide en regelmatige “personal practice” hebben opgebouwd in
(Ashtanga) Vinyasa Yoga of andere dynamische vorm van Yoga (minimaal 6 maanden)
om aan dit programma mee te kunnen doen.
De opleiding is tweetalig; sommige delen worden in het Nederlands gegeven en
sommige in het Engels (hetzelfde geldt voor de boeken). Het is daarom nodig dat je in
beide talen thuis bent. Als je twijfelt over de je niveau van beheersing neem dan svp
even contact op.
Dit is een intensieve opleiding en er wordt van je gevraagd dagelijks 1 tot 2 uur te
besteden aan je yoga practice, gedurende de hele opleidingsperiode.
In tijden van grote persoonlijke druk is het niet verstandig om aan de opleiding deel te
nemen.
TOELATING
Toelating vindt plaats op basis van een intakegesprek, waarin tevens je persoonlijke
leerdoelen voor de opleiding worden besproken
Na de registratie en toelating, zal je voor het begin van deze opleiding nog wat
huiswerk moeten verrichten, zoals het lezen van een aantal boeken en het insturen van
een persoonlijk reflectieverslag.
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Wil je alle info graag per mail ontvangen of heb je nog vragen?
Stuur ons dan een mail: info@deyogastudio.nl en we zorgen ervoor dat je alle
informatie krijgt.
Je kunt natuurlijk ook altijd even een van de docenten van de opleiding aanspreken:
Marilou van Hoek (Yogamoves Utrecht, Delight Yoga Amsterdam), of Fieke Klaassen
(De Yoga Studio Eindhoven).
Als je serieuze interesse hebt kunnen we gelijk een intake/kennismaking met je
inplannen en wie weet start jij dan in september 2019 met deze unieke ervaring.

We kijken er naar uit van je te horen!
Marilou en Fieke

ASHTANGA
YOGA OPLEIDING
De Yoga Studio
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