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Persoonlijke Yoga begeleiding: wat kun je verwachten?  
Hoe stel ik jouw persoonlijke Yogales samen? 

Als je kiest voor de Persoonlijke Yoga begeleiding dan gaan wij samen aan de slag. 
En werken wij samen  aan jouw gezondheid.  
 
De persoonlijke Yoga begeleiding bestaat uit 10 sessies van 5 kwartier tot 1,5 uur elk. 
Ik sta gedurende het hele proces voor je klaar om je te coachen, te ondersteunen, te 
begeleiden. 

Tijdens de eerste sessie zal ik een intake gesprek doen. Ik zal vragen stellen omtrent 
jouw gezondheid, jouw  medische en/of lichamelijke klachten, geestelijke 
gesteldheid, voeding, stress, of je leven in balans is met je werk, je gezin, je sociale 
relaties, of je stress ervaart, spanningen, je energie level, slaappatroon, enz.  
Tijdens dit gesprek geef je ook je hulpvraag aan: wat wil je bereiken, wat is jouw 
doel? 
Zo krijg ik een beeld van jouw persoonlijk en met de uitkomsten stel ik een Yoga 
behandelplan op, een les met Yoga houdingen geheel op maat, op jou persoonlijk 
afgestemd waarbij ik rekening hou met jouw hulpvraag.  
Deze les bestaat uit Yogahoudingen, ademoefeningen,  ontspanningstechnieken en 
meditatie. 

Je vertelt mij wat je wilt vertellen, alles wat je mij verteld, blijft binnen de 4 muren 
van mijn praktijkruimte. Maar hoe meer je verteld hoe beter ik de Yogales op jou kan 
afstemmen. 
Na het intakegesprek bepaal je of je door wilt gaan, of de Persoonlijke begeleiding 
echt is wat jij wil. Alleen als jouw gevoel goed is, gaan we door. Want alleen dan kun 
je rekenen op positieve resultaten. 

Als je besluit ervoor te gaan, dan ga ik aan de slag voor jou. En de eerst volgende 
keer, als we weer bij elkaar komen, doen we de Yogales samen, zodat we kunnen 
kijken of er aanpassingen nodig zijn.  
Je krijgt de les mee naar huis, getekend, als zgn. “sticky” poppetjes en beschreven, 
zodat je precies weet hoe elke Yogahouding uitgevoerd moet worden uitgevoerd.  
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Ik raad je aan om deze les zo’n 3 - 4 keer per week zelf thuis te doen. Door het 
regelmatig te doen ga je ervaren en voelen wat Yoga voor jou kan betekenen en zal je 
al snel zelf positieve resultaten ervaren. Je zult merken dat de gezondheid van je 
lichaam merkbaar verbetert. Je wordt krachtiger, energieker, je wordt rustiger in je 
hoofd en je voelt je al na een paar sessies beter in je vel zitten. 

De les herhalen we elke sessie weer zodat je de houdingen steeds beter kan doen.  
De eerste 6 sessies zullen elke week gepland worden, de laatste sessies zullen om de 
2 weken plaatsvinden. Na 10 sessies is het aan jou hoe je verder wilt gaan: 
Persoonlijke Yoga begeleiding blijven doen of overstappen naar yoga groepslessen of 
het zelf privé blijven doen. De keus is aan jou. 

Het Yoga behandelplan stel ik samen, op basis wat jij mij vertelt, tijdens het intake 
gesprek. 
Ik ‘vertaal’ jouw klachten, symptomen, levenservaringen naar de Chakra’s.  

 
Chakra’s zijn energiecentra in ieders lichaam waardoor levensenergie stroomt. In ons 
lichaam bevinden zich 7 hoofd Chakra’s. Door deze Chakra’s komt energie binnen in 
ons lichaam. Dit kan zowel positieve als negatieve energie zijn. Zij zuigen als het 
ware de energie aan naar binnen en verdelen de energie in het lichaam.  

 
Als iemand gezond is, goed in zijn vel zit, ontspannen is, dan stroomt deze energie 
ongehinderd en vrij door de Chakra’s.  
Maar door alles wat iemand meemaakt in het leven, zowel positieve als negatieve 
ervaringen maar ook onderdrukte en/of onverwerkte emoties, kan dit leiden tot 
blokkades in de Chakra’s waardoor de energie niet meer goed stroomt.  
Hierdoor kunnen op zowel fysiek als geestelijk niveau lichamelijke klachten, ziektes, 
overspanningsklachten of burn-out symptomen ontstaan.  
Elk Chakra heeft zijn eigen, specifieke klachten, b.v. keelproblemen duidt op een 
disbalans in het 5e Chakra, het keelchakra. 

 
Alle Chakra´s werken samen en hebben een even belangrijke functie, mocht één 
Chakra het niet goed doen of geblokkeerd zijn dan zal dit gevolgen hebben voor de 
andere Chakra´s.  
Het is daarom belangrijk om in balans te zijn waardoor de Chakra´s goed kunnen 
werken en wij ons goed voelen. 
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Hieronder een afbeelding van de 7 hoofdchakra’s in ieder menselijk lichaam: 

 

 

Doordat ik jouw antwoorden op de intakevragen vertaal naar de Chakra’s, weet ik 
welk Chakra bij jou in onbalans is, welk Chakra aandacht nodig heeft. 

 
Door yogahoudingen, ademhalingsoefeningen en ontspanningstechnieken te doen of 
te gaan mediteren, kan de energiestroom door de Chakra’s hersteld worden, 
waardoor jij je weer beter gaat voelen en de lichamelijke en geestelijke klachten 
minder zullen worden of zelfs verdwijnen.  
Jouw leven komt weer in balans.   

Je hoeft geen Yoga ervaring te hebben om een persoonlijk yoga traject te gaan volgen. 
Alle Yogahoudingen worden aangepast aan jouw niveau, we houden rekening met 
wat je wel kan, waar jouw lichaam toe in staat is. Dat zijn yogahoudingen op de mat 
maar ook is het mogelijk om een Yogales op de stoel te doen.  
Ik kan je verzekeren dat de persoonlijke Yoga begeleiding geschikt is voor iedereen 
ongeacht je lichamelijke beperkingen (eventueel ook voor iemand die gekluisterd is 
aan een rolstoel). 

Je kunt de persoonlijke Yoga begeleiding zien, als een investering in jezelf, in je eigen 
gezondheid. 
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Foto: Praktijkruimte Niyama Yoga, Jamaicastraat 47, 1339 KM Almere 


