
Lieve jij
 

Langzaam kruipt de zomer voorbij en komt september inzicht. Inzicht vind ik

persoonlijk zo'n mooi woord. Inzicht krijgen in jouw leven, in het pad dat jij wil

bewandelen. Maar ook nieuwe doelen komen inzicht. Een stip op de horizon. 

 

Dat is de basis voor mijn specialisatie YogaDanza en de 7 dagen vol inzicht en

bewustwording-cursus. Ik nodig je dan ook graag uit voor de inspiratiedagen.

Maak kennis met YogaDanza!

 

Liefs Ria!

Ervaar YogaDanza tijdens deze inspiratiedagen
 

Deze dag is een korte introductie voor YogaDanza. Of je nu kiest voor de 7 dagen vol

inzicht en bewustwording of de YogaDanza Specialisatie. 

 

Wanneer? Zondag 25 augustus 2019 of

vrijdag 30 augustus 2019 van 10.00 tot 15.30.

 

Ik zorg voor heerlijke soep, thee, noten, fruit. Neem zelf je broodje mee.

Ik laat je deze dag ervaren wat de opleiding inhoud.

Bijdrage € 47.- 

(Als je besluit daarna de opleiding te doen,

 wordt de € 47,- in mindering gebracht.)

Ik ben er graag bij!

https://www.riasuyderhoud.nl/contact/


Leuk!

Dit zijn de reacties 

van oud

deelnemers

Bekijk deze 

video en

ervaar

YogaDanza!

"Ria is de ideale docente om al deze elementen te laten samenkomen in
de opleiding Yogdanza. Haar warmte en enthousiasme is aanstekelijk en

haar deskundigheid blijkt uit dat ze de vele verschillende stijlen
moeiteloos combineert."

"Yogadanza is waar dans, lichaamswerk, meditatie, visualisatie,
creativiteit en yoga samenkomen, zodat lichaam, geest en ziel kunnen

samensmelten. Uit ervaring weet ik dat er in het lichaam veel
antwoorden liggen opgeslagen die je met het verstand niet kunt

bereiken. Het lichaam reageert op beweging, meditatie en creativiteit.
Door je lichaam op die manier te laten spreken, kun je veel (oude)

trauma’s helpen zachter te maken."

"Ik heb in deze opleiding zoveel mooie, originele, zachte, krachtige, rustige
en dynamische oefeningen mogen ervaren, dat ik voorlopig genoeg

inspiratie heb voor mijn workshops."

https://www.youtube.com/watch?v=uAWqr4UgWWo
https://www.youtube.com/watch?v=uAWqr4UgWWo
https://www.youtube.com/watch?v=uAWqr4UgWWo


Op de hoogte blijven? 

Volg Ria online!

Sta in het centrum van je wezen, verbonden tussen hemel en aarde. 
Leg even je handen op je hart voel de liefde die je bent. En maak

vanuit je hart verbinding met de wereld om je heen. 
 

Visualiseer een cirkel van licht om je heen, dit is jouw energetische ruimte.
Vanuit deze ruimte geef je grenzen aan. 

 
Niemand heeft het recht om zomaar in jouw cirkel 

te komen als jij dat niet wil. 
 

Voel de ruimte die jij nodig hebt om volledig te zijn en stralen. 
Zonder jezelf in te snoeren of kleiner te maken. En wees congruent aan

jezelf.
 

Voel je een ja? Zeg dan ja! Voel je een nee? Zeg dan nee! Dat mag echt,
sterker nog, je bent het verplicht aan jezelf. 

 
Voel daarin alle vrijheid... Elke keer als je even uit je evenwicht bent. Haal
diep adem, maak verbinding met de aarde en voel je voeten stevig staan. 

 
Maak verbinding met de kosmos, voel vertrouwen, liefde en overgave. 

 
Leg dan je handen op je hart, voel dankbaarheid en onvoorwaardelijke

energie stromen. 
 

Maak vanuit je hart verbinding met de wereld om je heen. 
Vertrouw en straal!

Ontdek 

jouw

grensen

met deze

mooie

meditatie!

https://www.youtube.com/user/YogaRiasuyderhoud
https://www.facebook.com/YogaschoolRiaSuyderhoud/
https://riasuyderhoud.nl/
https://www.instagram.com/RiaSuyderhoud/
https://twitter.com/RiaSuyderhoud
https://www.youtube.com/watch?v=uAWqr4UgWWo


7 dagen vol inspiratie en groei

(Woensdag)

Start op: 2 oktober

 

7 dagen vol inspiratie en groei

(Vrijdag)

Start op: 4 oktober

 

7 dagen vol inspiratie en groei

(Zondag)

Start op: 6 oktober

 

Inspiratiedag Yogadanza

Zondag 25 augustus 2019 of

vrijdag 30 augustus 2019 van

10.00 tot 15.30.

 

YogaDanza Specialisatie (Vrijdag)

Start op: 1 oktober

 

YogaDanza Specialisatie (Zondag)

Start op: 3 oktober

 

 

 

 

Lees alles over 

deze specialisatie

Lees alles over 

de inspiratiedagen

Op de hoogte blijven? 

Volg Ria online!

Welke cursus moet ik kiezen?
 

Wil jij inzicht in jouw levenspad? Meer bewustwording creëren?
Ontspannen en een meer mindfull leven? Mediteren en meer yoga

beoefenen? Kies dan voor de 7 dagen vol inzicht en bewustwording. 
 

Wil je dit bovenstaande én zoek je verdieping voor jouw eigen
yogalessen. Of ben je therapeut of coach wil je professionaliseren?

Kies dan voor de erkende YogaDanza-specialisatie! 

Heb jij een vraag of wil je weten wat bij jou

past? Stuur Ria een bericht!

https://www.riasuyderhoud.nl/cursussen/yogadanza/
https://www.riasuyderhoud.nl/contact/
https://www.riasuyderhoud.nl/7-avonden-vol-inzicht-en-bewustwording/
https://www.youtube.com/user/YogaRiasuyderhoud
https://www.facebook.com/YogaschoolRiaSuyderhoud/
https://riasuyderhoud.nl/
https://www.instagram.com/RiaSuyderhoud/
https://twitter.com/RiaSuyderhoud
https://www.riasuyderhoud.nl/contact/
https://www.riasuyderhoud.nl/contact/

