
In Balans Zijn  

Ons dagelijkse leven lijkt steeds complexer te worden. De 24-uurs economie waarin we leven, is hectischer dan ooit.  
We leven in een tijd vol activiteiten en verantwoordelijkheden.  

Hoe vinden we innerlijke rust in een jachtige wereld?  
Uit recent onderzoek blijkt dat veel Nederlanders last hebben van vermoeidheid en spanningsklachten.  

We kunnen allemaal een gezonde dosis ontspanning gebruiken,  
maar soms vergeten we het belang hiervan.  

Yoga-meditatie Weekend:  vr avond – zaterdag hele dag – zondag tot na de lunch 

Heerlijk relaxen, een weekend voor jezelf, even uit de drukte. Een weekend waar Ont-moeten en 
Ontmoeten centraal staan, waar tijd, aandacht en zorg is voor jou.  In dit weekend gaan we uit van de 
gedachte dat alle aspecten van ons wezen –  fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel – onderling met 
elkaar verbonden zijn. Om dat te ervaren worden tijdens dit weekend alle zintuigen verwend. 

 
Onze filosofie 
Wij zien dat mensen steeds meer doen op een dag, maar nog altijd minder dan ze zouden moeten van 
zichzelf. Gehaastheid beheerst het straatbeeld. Steeds meer ziekteverzuim ontstaat als gevolg van stress 
op het werk, op school of binnen relaties. De innerlijke mens schreeuwt om 'onthaasting'. Gevoelens van 
onrust zijn bijna niemand meer vreemd. Volgens ons is de beste remedie ontspanning. Niet alleen door 
middel van een snel ingeplande leuke activiteit of het wekelijkse avondje stappen.  Ontspanning is 
namelijk niet alleen de afwezigheid van spanning, maar heeft te maken met een compleet gevoel van 
welbevinden. Het herstellen van harmonie tussen lichaam en geest. Yoga en meditatie en massage geven 
innerlijke rust, helpen tegen stress en versterken het immuunsysteem.  Tijdens dit weekend krijgt u hiervoor handreikingen door: 

 Yoga & meditatie; Yoga is een innerlijke ontdekkingsreis.  U doet staande, zittende en liggende lichaamsoefeningen. Met meditatie leert 
u van moment tot moment uzelf bewust te worden van wat er in u omgaat.  Als u dit kunt opmerken en benoemen zonder er over te 
oordelen, komt u tot een bewustwording die een enorme meerwaarde biedt in uw dagelijks leven.  Ademoefeningen brengen u weer thuis 
bij uzelf. Die adem is de stille getuige diep in u, die al het innerlijke observeert zonder een 
oordeel te vellen. 
 Massage:  massage draagt bij aan het welbehagen van de mens, het brengt lichaam en 
geest in harmonie en is weldadig.  Stress vermindert doordat de spieren ontspannen en de 
bloedsomloop gestimuleerd wordt. 
 Een inspirerende film:  We hebben even zoals in voorgaande jaren een inspirerende film 
die we samen kijken. 

Glo bale indeling van het weekend  
- We hopen je op vrijdagavond tussen 17.30 en 19.00 uur te ontvangen met een kopje koffie/thee en iets lekkers.  Rond 20.00 uur is er 
gelegenheid om een sessie Yoga & meditatie mee te doen, maar u mag er zeker ook voor kiezen om met een lekker boek in de bank te 
kruipen of lekker met elkaar te kletsen. 
- Zaterdag is er een programma van yoga, meditatie, ontspanningsoefeningen.  Afwisselend met bovengenoemde oefeningen kun je ook 
kiezen voor een massage. Zo ervaar je ontspanning van lichaam en geest.  Indien het weer het toelaat kun je een wandeling maken. 
Zaterdagavond kijken we samen een inspirerende film 
- Zondag is er weer een programma van yoga, meditatie, ontspanningsoefeningen en massage.   
Indien het weer het toelaat kun je wederom een wandeling maken. Na de lunch sluiten we het weekend af. 
Tijdens het weekend wordt er ook volop aandacht besteed aan de inwendige mens. Je krijgt een heerlijk ontbijt, een lekkere lunch en een 
smakelijk diner waarbij we gezellig aan een mooi gedekte tafel kunnen genieten van allerlei hapjes en ondertussen lekker bijpraten.  
Tussen de yoga en meditatie sessie is er volop gelegenheid om ‘niets’ te doen en 
momenten waarop je ‘iets lekkers’ kunt nuttigen. 
 
Voor wie: 
Voor iedereen die het leuk vind om een weekendje weg te combineren met Yoga, een 
mooie omgeving, lekker eten en drinken. Uit heel het land kunnen deelnemers 
meedoen aan dit weekend. Het is mogelijk om alleen te komen of iemand mee te 
nemen. Dit Yoga Weekend is geschikt voor iedereen: jong, oud, dik, dun, stram, lenig, 
man, vrouw, beginners, gevorderden. De sfeer is relaxt: alles mag, niets hoeft. 
 
Wanneer:  20-21-22 januari  2017 
 
Kosten: Je financiële bijdrage voor dit weekend  € 220 euro.  
Bij de prijs inbegrepen: 
2 x ontbijt 
2 x lunch 
1 x  diner 
2 x overnachting op basis van 2 personen op een basis 2-persoonskamer 
koffie, thee, water, drankjes 
alle Yoga sessies  
1 massage  
 
Wat neem je mee 
Je mag je eigen yoga mat meenemen.  Mocht je nog geen yogamat hebben of twijfel je aan de kwaliteit van je eigen mat laat het me weten 
dan neem ik een mat voor je mee. Je persoonlijke spullen en gemakkelijk zittende kleding 
 
*EIGEN RISICO  Je deelname aan dit weekend is geheel op basis van eigen verantwoordelijkheid  en volledig voor eigen risico 
  Je kunt  VOF In Balans Zijn op generlei wijze aansprakelijk stellen voor schade – diefstal  -verlies - ziekte . 
 
Heb je interesse voor dit weekend  mail ons dan. info@in-balans-zijn.nl Paul en Connie van Geffen  De Pegstukken 8   5482 GC  Schijndel   
06 -22 61 37 81 of  073- 689 22 54    www.in-balans-zijn.nl 
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http://www.in-balans-zijn.nl/

