
29 november - yoga en meditatie

Reis langs de chakras

inspiratie voor het leven
Kijk ook op www. .nl

Een geleide workshop 
met yoga en meditatie 
die energie vrijmaakt, 
vitaal maakt en levens-
kracht geeft. 

Wanneer: 29 november
09:30 - 11:30 uur

Waar: Studio Perfect
Ceintuurbaan 8a
Deventer 

Met:   
Feikje Reitsma (Yoga-Joy) 
Martijn de Kreek (Hoi)

Bijdrage: €15,00
Ervaring niet nodig. 
Lidmaatschap niet nodig.



Een mens heeft zeven hoofdchakra’s. 
Een chakra (Sanskriet voor “wiel”) is te 
vergelijken met een soort oplaadbare 
batterij in het lichaam. Hij neemt ener-
gie op en geeft energie af, via energie-
banen die door het lichaam stromen. 

De chakra’s spelen een belangrijke rol 
bij het welzijn van lichaam en geest. 
Elk chakra heeft een invloed op be-
paalde lichaamsfuncties en emoties. In 
een ideale situatie zijn als alle chakra’s 
open en even actief. 

Tijdens deze reis zullen we de chakra’s 
één voor één bezoeken. Met eenvou-
dige yoga-oefeningen worden de cha-
kra’s geopend, zodat de energie weer 
vrij kan stromen. Daarbij zullen we elk 

chakra in z’n functie ondersteunen 
met geleide meditaties. Zo kunnen de 
chakra’s hun natuurlijke balans vinden.

De combinatie van yoga en geleide 
meditatie maakt de innerlijke reis 
zeer compleet. De yoga benadert de 
chakra’s vanuit het lichaam, de 
meditaties doen het vanuit de geest. 
In de oude Indiase traditie gaan yoga 
en meditatie hand in hand.

Door de oefeningen kan je de chakra’s 
vaak letterlijk voelen, als een brui-
sende energiebron in het lichaam. Een 
heerlijke innerlijke reis die energie vrij-
maakt, vitaal maakt en levenskracht 
geeft. Heerlijk en heilzaam tegelijk.

29 november  begeleiden Feikje Reitsma en Martijn de Kreek een 
yoga-meditatie reis langs de chakra’s. Chakra’s zijn kruispunten van 
energie in het lichaam. Een goede chakra-balans zorgt ervoor dat je 
je ook letterlijk in balans voelt. Je voelt je energiek, staat met beide 
benen op de grond en hebt een goed contact met je intuïtie.

inspiratie voor het leven

Reis lang de chakra’s

Hoi is aangesloten bij BATC en DM Nederland. Kijk op www.hoi.nl
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