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Hallo!  

 

Welkom bij Lifestyle Studio Dordrecht. Je hebt een Yoga Lifestyle

 programma aangekocht. Gefeliciteerd! Meer gemak & balans, op jouw

tijd en in een vertrouwde omgeving kun je diverse lessen online meedoen.

Je hebt alleen een WIFI verbinding nodig.  

 

Dit E-Book kun je altijd op papier of digitaal meenemen. Makkelijk met

voedingsinfo – en schema’s,  tips en uitleg over de houdingen en mini

workshops. 

 

Hoe werkt het?  

Toegang gaat via een 2 staps-identificatie. 

 

1) Kies op lifestylestudoonline.com de pagina Inloggen.  Je maakt eerst  

   een account aan als abonnee (wacht op goedkeuring). 

2) Log dan in op het Leden Toegang met dit wachtwoord “onlineyogi3” 

3) Je bent nu bij de Online Academy ; hier vind je het hele programma  

    met video’s en audio’s.  

4) Dit E-book geeft alle achtergrond info en uitleg die je nodig hebt bij  

    het volgen van dit programma. 

5) Je hebt onbeperkt toegang tot dit programma.  

6) Onthoud je inloggegevens goed! 

 

Online Ondersteuning 

Via Besloten Facebook Groep :  

Stel hier je vragen, deel je ervaringen, laat weten hoe het met je is! 

 

Meld je aan voor de Besloten Facebook Groep: klik hier 

Lifestyle Studio Online –klik hier -  GRATIS FB Live Yoga le 

Create Your Life 

Wachtwoord  

onlineyogi33

Inloggen 

Online  

Academy

https://www.lifestylestudioonline.com/


De adviezen die worden verstrekt op het gebied van beweging,
levensstijl, voeding en ontspanning die voorkomen tijdens het traject of
erna, zijn specifiek ontwikkeld voor gezonde mensen. Indien u een
ziekte heeft, dient u dit te overleggen met uw medisch behandelaar.  
 
De adviezen zijn nimmer bedoeld als diagnose, behandeling, genezing
of ter voorkoming van ziekten. Indien u overweegt supplementen in te
nemen, of indien u er aan denkt uw voedings-, bewegingsprogramma
of levensstijl aan te passen naar aanleiding van de verstrekte adviezen,
raadpleeg dan uw medisch zorg verstrekker (huisarts of specialist). 
 
 Met name als u reeds een medische behandeling volgt.  Het volgen
van een programma altijd op uw eigen verantwoording. 
 
TIPS VOORDAT JE VAN START GAAT : 
 
Klaar om te starten ? Dan geef ik je eerst nog een paar tips .. 
 
1) Maak ruimte in de agenda om elke dag iets te doen ! Maak een  
   planning .... 
2) Download het bijhorende E-Book en maak notities van jouw Create 
   Your Life - reis. 
3) Meld je aan bij de Besloten Facebook Groep - Members Only !  
   Stel hier je vragen en geef je feedback.  
 4) Be Brave & Believe in yourself  

Disc la imer & Tips



INHOUD 
 
- Module 1 - Body Balance  
Diverse video's met korte Yoga en Pilates sessie van
max. 15 minuten. Sessies voor balans, ontspanning,
kracht, verlengen en stretchen, verstevigen buik - en
rug spieren. 
- Module 2 - Mindfullness 
Diverse audio's met mindfullness, meditatie en
ademhalings-sessies voor meer innerlijke rust, diepe
ontspanning en herstel, ruimte en focus. 
- Module 3 - Food for Body & Mind 
Vitaliteit en Balans door gezonde en natuurlijke
voeding. Ter bevordering van jouw gezondheid
inclusief recepten.  
- Module 4 - Carefullness 
Zorgen voor jezelf, grenzen aangeven en kiezen voor
jezelf. Een mini workshop met 3 essentiele vragen met
werkboekje 
- Module 5 - Soulfullness 
Luister en verhoog je energie met een uitgebreide
workshop van Founder en Life Coach Dr. Dain Heer
van Access Consciousness over het Universum &
Energie. 
- Module 6 - Create Your Life  
Workshop door Dr. Dain Heer om een start te maken
met het leven te creëren waar jij blij en gelukkig van
wordt en blijft. 
 
Bonus Module: Workshop Vision Board 
 

Inhoud " Create Your Life"  



Achtergrond & Filosofie over YOGA 
 
Introductie Yoga  
Allereerst vertel ik waar YOGA vandaan komt, een stukje geschiedenis dus. 
Als we yoga letterlijk vertaling, betekent yoga verbond, eenheid, vereniging
of aan een voeging. Yoga is een “sanskriet” woord, wat de taal is van de
oudere bewoners van India. Hier vind yoga ook de oorsprong. In de jaren 60
is yoga naar het westen gekomen en sindsdien is het sterk in populairiteit
gestegen.  
 
Yoga is een levensstijl en systeem dat niet alleen uit houdingen bestaat. Het
doel van yoga is “verlichting”, eenheid tussen jou & het universum. Meditatie
is de weg naar verlichting en de houdingen dragen bij een gezond lijf en
energie systeem.  
 
Er zijn vele voordelen van het beoefenen van Yoga 
* Verbetering van lichaamshouding  
* Verbetering van ademhaling 
* Verbetering van evenwicht en stabiliteit in enkels, knieën, heupen, core & 
   schouders.  
* Verbetering in lengte spieren & flexibiliteit. 
* Verbetering in spierkracht en (spier) uithoudingsvermogen 
* Werkt preventief en curatief bij rug ,  schouder en nekklachten. 
* Verlaagd spierspanning & verkramping 
* Stimuleert de doorbloeding van spieren en andere weefsels. 
* Verlaging van aanmaak stress hormonen 
* Verbetering in lichamelijk herstel 
* Bewustwording en verbetering van stressreactie zgn. vecht, vlucht en
bevriezings-reactie. 
* Creëert meer lichaamsbewustzijn 
* Leren van stil te staan bij gevoel en emotie 
 
Kortom genoeg redenen om te beginnen met de Yoga lessen!  
 
�  

Module 1  Body Balance



De Zonnegroet & Staande Yoga Serie 
 
De Zonnegroet is een van de meest bekende en dynamische series uit de Yoga.
Een opeenvolging van verschillende houdingen maken dat deze serie zeer
geschikt is al warming up of is met of zonder uitbreidingen een hele work -out is
voor lichaam en geest. Ook een dyanmische les is de Staande Yoga Serie met
diverse krijgerhoudingen voor sterke been spieren en een correcte houding.  
 
O Video 2 Zonnegroet A  
O Video 5 Staande Yoga Serie 
 
- Yoga houdingen voor nek, schouders en rug 
 
Spanningen zijn vaak merkbaar in het nek/schouder/nek gebied. Door een
verkeerde of gespannen houding verkrampen spieren en worden vervolgens
pijnlijk en stram. Bewegingen door middel van de yogahoudingen bevorder je de
doorbloeding van de spieren en bindweefsel (fascia) en zo kunnen de klachten
verminderen. Ook word je je bewuster van spierspanning in het dagelijks leven
en kun je eerder ingrijpen bij spanning.  
 
O Video 1 : deze sessie / video kun je op verschillende manieren inzetten;  
- als warming up dus aan het begin van je sessie ;  
- als aparte sessie als je last hebt van schouder, nek en rug klachten.   
 
- Liggende Yoga Stretches  
Korte spieren, verkeerde houding, of veel zitten (daar is ie weer) zijn vaak de
oorzaak van rug klachten. Door ook de spieren te verlengen komt er meer ruimte
en kan het lichaam vaak ( maar lang niet altijd) van nature herstellen. Ook
nodigt liggen uit tot een diepere ontspanning, omdat je rust op en gedragen
wordt door de grond. Leg je mat maar neer en start met deze video  
 
O Video 6 – Yoga Stretches 
 
 

Vervolg Body Balance



STARTEN MET PILATES  
 
Achtergrond 
Pilates Methode is ontwikkeld door Joseph Pilates aan het begin van de 20e
eeuw. Hij was zelf als kind vaak ziek en om tijdens zijn ziekte is hij zich
gaan verdiepen in verschillende bewegingsvormen zoals Yoga om in eerste
instantie zijn eigen gezondheid te verbeteren. Hij hielp in de oorlog soldaten
te revalideren met zijn methode Later bracht hij deze methode naar New
York waar hij aan de slag ging als Ballet trainer en Choreograaf.  
 
Wat doet het ? 
De nadruk van de methode ligt bij de spieren die ervoor zorgen dat het
lichaam in de correcte balans staat en de wervelkolom ondersteunen. Net
zoals bij Yoga legt Pilates nadruk op de principes:  
Centriciteit, Concentratie, Controle, Precisie, Ademhaling en Vloeiende
Bewegingen. 
 
Hoe zit de methode in elkaar?  
 
Er zijn 4 peilers in de Pilates Methode. Er zijn overigens meer Pilates
Methoden ontwikkeld door de tijd heen. Klassiek Pilates is over het
algemeen de Pilates volgens de oorspronkelijke methode. 
 
-  Rug in een natuurlijke holling / positie. 
-  Navel intrekken naar je wervel kolom 
-  Ademhaling naar je flanken 
-  Aanspannen van bekkenbodem spier.  
 
O  Video 4 – Pilates Training - Basis Training 
O  Video 6 - Pilates Training -  Rug en Heup Training   
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Mindfullness ; aandachtstraining door adem, visualisatie en meditatie sessies 
Ademhaling en yoga zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Naast de serie
yoga houdingen, kent de Yoga vele ademhalingsoefeningen (pranayama).
Ademhaling is de sleutel naar rust en balans. De ademhaling beïnvloedt het
zenuwstelsel om van actief (sympaticus) naar passief (parasympaticus) te
gaan.  
De parasympaticus is verantwoordelijk voor herstel en rust in lichaam en
geest. Actief en passief dienen in balans te zijn, anders wordt je je óf
overprikkeld óf onderprikkeld. Overprikkeling kan op termijn leiden tot
overspannenheid en burn-out.  
 
Ademhalingsoefening A  : Buik ademhaling 
Korte instructie: Je kunt zitten, liggen of staan. Leg je handen op je buik,
adem in naar naar je handen en blaas je buik op. Houd even vast en blaas
dan langzaam de lucht weer uit 
 
Ademhalingsoefening 3: Buik ademhaling en ademhaling tellen. 
Herhaal bovenstaand oefening maar nu haal je in 4 tellen in en in 6 tellen
uit. Lukt 6 tellen niet dan doe je dit in 5 tellen.  
 
Vlam Meditatie  Deze visualisatie is een goede oefening voor focus
en concentratie . Richt jij je aandacht op meerdere taken tegelijkertijd, kun je
je lastig concentreren, of ben je snel afgeleid? Dan is dit dé meditatie voor
jou! Weer eenvoudig te doen; begin met 1 minuut en bouw dit uit. Je zult
merken dat het echt effect heeft.  
O Audio 2 – Vlam Meditatie 
 
BODY SCAN 
De meest bekende oefening vanuit de Mindfulness methode. Door een reis
door het fysieke lichaam en bewust worden van je spanningsvelden, kun je
bewust gaan ontspannen. Dit betekent dat je beter in je komt, meer
ontspanning en minder stress ervaart en daardoor meer geluk zal ervaren.  
- Audio 1 - Body Scan

MODULE 2 -  MINDFULLNESS



Dit zijn ook goede Mindfullness oefeningen om regelmatig te doen : 
 
O Audio B : Aan en ontspannen van spieren groepen  
Deze ontspanningsoefening staat ook bekend om de noemer Progressieve
Relaxatie. Door het doen van deze oefening wordt je je eerder bewust van
spierspanning. Hierdoor kun je bewuster de spieren ontspannen waardoor er
minder spier stijfheid en verzuring optreedt. En dus minder fysieke klachten
ontstaan met alle gevolgen van dien. Ook mentaal zul je merken dat je
"hoofd" ook meer ontspanning gaat ervaren. Mind follows the body... en
andersom gaat dit ook vaak op.  
 
 
O Audio C Wandelmeditatie 
De natuur is een natuurlijke ontstresser ! Een wandeling door een park, bos
of aan zee daar knap je enorm van op. Ik reik je door middel van deze
audio een techniek aan zodat je nog meer profijt hebt van je wandeling.  
 

Vervolg -  MINDFULLNESS



We weten meestal allemaal wel wat gezonde voeding is . Alleen in de praktijk gezond
eten is soms lastiger dan je denkt. Om je hierbij te ondersteunen hebt ik een 6 tal
makkelijke ontbijt, lunch en diner recepten voor je uitgezocht. Eet smakelijk !  
 
Eenvoudige richtlijnen voor een bewuste foodstyle 
- Eet onbewerkte voedingsmiddelen (dat betekent in de praktijk het groente en  
  fruitschap in de supermarkt) 
- Varieer voldoende zodat je zo ook verschillende voedingsstoffen binnen krijgt. 
 
Ps. past in een vegan / bewuste voedingsstijl. 
 
Ontbijt 
# Quinoa Pap – 154 kcal 
Ingrediënten 
- 30 ml Quinoa 
- 5 gr Pompoenpitten 
- 5 gr Zonnebloempitten 
- 200 ml. Amandelmelk 
- 5 gr. honing 
- Handje walnoten  
 
Bereiding 
Kook de quinoa volgens de gebruiksaanwijzing.  
Meng de gekookte quinoa terwijl het nog warm is met de zonnebloem- en
pompoenpitten en amandel melk. Voeg een handje walnoten toe.  
 
Breng het geheel op smaak met wat honing.  
 
# Boekweit Pannenkoek -   247 kcal 
Ingrediënten 
- 25 gr Boekweitmeel 
- 50 gr Gekookt of gebakken ei  
- 100 ml soja melk 
- 2 gr kaneel 
- 5 gr kokos olie 
 
Bereiding 
Doe 100 ml. ongezoete sojamelk in een beslag-kom en klop er een ei doorheen. Voeg de
kaneel toe en klop het boekwijtmeel er langzaam doorheen. Verhit de pan en voeg een
halve eetlepel kokosolie toe. Bak af. Eet smakelijk 
 
 

MODULE 3 FOOD FOR BODY &MIND



# Kip of Vega Kip met Paprika 283 kcal 
 
Ingrediënten 
- 2 gr peterselie 
- 80 gr paprika 
- 70 gr tomaten rauw 
- 10 gr olijfolie 
- 55 gr rijst 
- 50 gr bio kipfilet of vegan kip  
 
Bereiding 
 
Verhit de olie. Snij de kip en laat het kleuren in de olie. Kook de rijst. Was de paprika en
snijd hem in reepjes. Doop de tomaten in kokend water, snij ze in 4en.   
Voeg alle ingrediënten bij de kip. Voeg kruiden toe en peper en zout. Laat het sudderen
tot dat de kip gaar is (15-20 min). Serveer dit gerecht met zilvervlies of aziatische rijst. 
 
# Avocado Salade 
 
Ingrediënten 
- 75 gr. gemende sla 
- 1,5 rijpe avocado’s 
- ½ eetlepel citroensap 
- 2,5 cl wijnazijn (wit) 
- 1 ½ eetlepel olijfolie (extra virgin) 
- 2 takjes tijm, zout en peper 
- 4 olijven 
- 50 gr. gedroogde tomaten 
- ¼ groentebouillon blokje 
- 25 ml. water  
 
Bereiding 
Schil en snij de avocado in blokjes, verwijder de pit. Besprenkel ze met citroensap. Snij de
olijven in plakjes. Snij de tomaten in reepjes. Leg de sla op een bord en verdeel de
avocadoblokjes erover. Druppel de vingarette over de sla en de avocado. Verdeel de
olijven en tomaten reepjes erover. 
 
Vingarette: 
Breng de azijn met water aan de kook. Leg het bouillonblokje erin en haal het van het
vuur. Roer de olie, tijm en peper er door.  
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# Diner - Heerlijke Ratatouille met kabeljauw – 357 kcal 
Ingrediënten 
- 100 gr Kabeljauw 
- 60 gr sperziebonen & - 70 gr spruitjes 
- 60 gr paprika & - 60 gr courgette 
- 30 gr. uien &- 140 gr aubergine 
- 50 gr champignons &- 70 gr tomaten rauw 
- 15 gr olijfolie extra vierge 
- basilicum vers -zwarte peper -mosterdzaad - oregano gedroogd - knoflookpoeder 
 
Bereiding 
Verwarm de oven op 220 gr. Snij de ui en champignons na het wassen. Snij ook de
aubergine in blokjes, courgette in dikke plakken, de paprika’s in dunne reepjes.  
Maak de spruitjes en sperziebonen schoon; kook ze apart van elkaar, gaar. Verwarm de
olijf-olie en laat de uien en champignons erin fruiten. Vroeg de groenten erbij en laat het
stoven. Voeg de kruiden erbij.  
Pel en vel de tomaten, snij ze in vieren en voeg ze bij de groenten. Na ca 5 min doe je het
hele mengsel in de ovenschaal en zet hem in de oven. Laat dit 15 min. stoven. Bak de
kabeljauw filets in met peper en zout, Bak ze ongeveer 4 minuten per kant. Indien gaar,
serveer de vis met de ratatouille.  
  
Vervolg Diner 
# Kikkererwten met kokos groenten – 567 kcal 
 
Ingrediënten: 
- 15 gr uien & - 6 gr Knoflook 
- 45 gr kikkererwten - 20 gr olijfolie  
- 75 gr broccoli gekookt -- 5 gr currypoeder 
- 100 gr kokosmelk 
- 3 gr chilipoeder 
- 55 gr rijst  
 
Bereiding 
Pel de ui en knoflook en snipper beide tot kleine stukjes. Maak de paprika’s schoon en snij
in reepjes. Laat de kikkererwten uitlekken.  
Kook de broccoli ongeveer 3 minuten in gezouten water. Laat de broccoli vervolgens
uitlekken. Verhit de olie in een wok. Laat de ui en knoflook ongeveer 3 minuten fruiten.
Voeg de broccoli toe en laat het geheel 5 min. op hoog vuur roerbakken. 
Schep nu de curry, chilli, kokosmelk, paprika en kikkererwten door het broccoli mengsel en
laat alles op laag vuur nog ongeveer 15 minuten sudderen.  
 

Module 3 :  Food for Body & Mind



Opdracht : Doe de mini workshop van deze modulen in de Online Academy.
Noteer je bevindingen in de bijlage 
 
Zo tover je je huis om in een wellness-oord 
 
De grond kleurt oranje en donkerrood met gevallen bladeren, de temperatuur
daalt en we trekken ons samen met de natuur terug: het najaar is dé periode
om te cocoonen. En met de lente op komst is het ook zo weer tijd om uit je
cocon te kruipen. Welk jaargetijde het ook is, zo wordt je huis een wellness-
oord, een plek om op te warmen en op adem te komen. 
 
- Aandacht voor je omgeving 
 
Het fijne aan hotels, wellness-oorden en spa’s is dat ze je een rustig, kalm
gevoel geven. Over elk klein detail is nagedacht, en dat voel je. Je wordt niet
overvallen door prikkels, alles heeft rustgevende tinten, er is muziek die je
rustig maakt en je wordt omringd door weldadige geuren en warmte die je
als een deken omhelst. Dat kun je thuis ook nabootsen. Voordat je begint aan
een warm bad, of je insmeert met olie en gaat zitten met een goed boek kun
je je omgeving ontdoen van afleiders. Dat verlaten kopje of ontbijtbordje op
tafel, de stapel kleding op de stoel, of de berg met tijdschriften en papieren
op tafel. Ruim een beetje op, en je zult zien dat je daarna veel beter kunt
ontspannen. 
 
- Neem een prinsessen bad 
 
Als je klaar bent met opruimen is het tijd om in bad te gaan. Jezelf de tijd en
aandacht gunnen om er een echt ritueel van te maken, daar gaat het om. Zo
kregen prinsessen in de zeventiende eeuw op het eiland Java voorafgaand
aan hun bruiloft een mandi lulur-behandeling. Lulur betekent ‘de huid
bedekken’ en een mandi lulur was een uitgebreid programma van massages,
pakkingen en bloemenbaden. 
 

MODULE 4 :  CAREFULLNESS



 
Geuren voor meer ontspanning 
Het hele ritueel – compleet met raad van wijze vrouwen, pakkingen in
specerijenmengsels en genoeg kurkuma om je hele badkamer geel te kleuren
– is wellicht wat omslachtig voor in je eigen huis. Maar je kunt je ook al een
prinses voelen door in bad te gaan met bloemblaadjes, ontspannende
etherische olie met een beetje badzout (zoals b.v. met Lavendel, Roos of
Citrus (mandarijn, sinaasappel, citroen ) ontspanningsbad, dat geen vette
rand achterlaat in je bad. Je kunt ook gedroogde rozenblaadjes gebruiken.  
 
Geuren hebben onbewust veel invloed op je emoties en gevoel, en wanneer
je je hier extra op focust, word je met elke inademing weer iets meer
ontspannen. Onder de douche kun je deze oliën ook gebruiken.  
 
Ps * Voorzichtig met de zonnebank na een bad met etherische oliën. 
 
> Balsem je ziel 
Smeer jezelf na een warm bad in met een natuurlijke body olie . Doe een
klein beetje olie in je hand, wrijf het uit over beide handen en ‘stempel’ de
olie vervolgens op je lichaam – zo gebruik je nooit teveel. Voel hoe je huid dit
opneemt, en soepel wordt. De olie zorgt ervoor dat je huid gevoed wordt en
zacht blijft; het is het noodzakelijke onderhoud van het schild dat ons
beschermt tegen de buitenwereld, letterlijk en figuurlijk. Maar de huid is ook
een zintuig waarmee we met diezelfde wereld in contact staan.  
 
We voelen ermee. Kou, warmte, scherpe dingen. Maar ook aanraking.
Aanraking hebben we nodig. De huid insmeren met olie geeft een
onderhuidse boodschap door: je kunt je pantser even afleggen, de wereld is
vriendelijk en je bent er welkom. Het is een ode aan je lichaam en het
bevestigt je bestaan. Het is balsem voor je ziel. 
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> De troost van warmte 
 
Je voelt het als je na een warme dag op een tropisch strand loopt – de
warmte die je voelt als je met je voeten over het zand beweegt is troostrijk.
Een omhelzing die ervoor zorgt dat je ontspant en je gelukkig voelt. Als het
in de winter kouder wordt, kun je dit gevoel in je huis nabootsen. Maak een
kruik of een kersenpitkussen warm en kruip onder een warm dekentje. Met
een kop thee, een boek, je kind, je kat.  
 
Een bron van warmte die je lief is, daar gaat het om. Want dat is uiteindelijk
de belangrijkste functie van een ritueel: het brengt je terug naar je basis.  
 

Module 4 :  Carefu l lness



> Schrijf hier je notities op van de Mini Workshop bij deze Module,

Module 4 :  Carefu l lness



To do list :  
 
b.v. Ik maak per week 1 uur vrij om te ontspannen

Module 5 :  Carefu l lness



> Deze module gaat over oude en nieuwe wijsheden vanuit spirituele &
hedendaagse tradities:  het universum, de ziel en energie.  
  
Het Fundament 
Yoga behelpt je in eerste instantie aarden en gronden. Een stevig fundament
is de basis voor alle spirituele activiteiten. Zo raak je de weg niet kwijt, geen
zweverijen en vaagheden. 
Dit geeft helderheid en op deze manier kun je deze wijsheden integreren in je
dagelijks leven. 
 
Nice to meet you : Dr. Dain Heer  
In deze les stel ik je voor aan dr. Dain Heer van Acces Consiousness uit de
US ; geen oude man met een lange baard uit India maar een down-to-earth
ex chiropractor en Life Coach die heldere uitleg geeft over begrippen zoals : 
  
- Het Universum : 7 Things the Universe would tell you if you are just willing 
  to listen. 7 mooie inzichten in de werking van het universum 
- Energie : What te Bleep is Energy - part 1 t/m 7  7 inzichten wat energie is, 
  wat het doet, hoe het werkt en tools om meer overvloed aan te trekken. 
 
Bron : Access Consciousness 
 
Bekijk de uitleg van Dr. Dain in diverse video's in de Online Academy!  
 
Bonus Opdracht : Maak jouw intenties en doelen visueel en concreet d.m.v.
een Vision ; bekijk de instructies via de Online Academy ! 
 
You attract the energy that you give off.  
Spread good vibes,  
Think positively. 
Enjoy life  
 
 
 

Module 5 :  Soulfu l lness



> Schrijf hier je inzichten op bij What the Universe would tell you if your are
    just willing to listen.

Module 5 :  Soulfu l lness



> Schrijf hier je inzichten op bij What the bleep is Energy

Module 5 :  Soulfu l lness



> 5 Stappen Plan voor Creatie

Module 5 :  Soulfu l lness



> Maak jouw Vision Board

Module 5 :  Soulfu l lness



Dit was het  
Create Your Life - Yoga Lifestyle Programma voor Body, Mind & Soul.  

 
 Ik hoop dat je ervaren hebt dat je in weinig tijd kunt ontspannen, je hebt
laten inspireren en motiveren.  Het was een plezier om deze tips, video's en

audio's samen te stellen en in dit E-Book aan je te presenteren.  
 

Ik hoop van harte dat dit programma naar een volgende stap brengt in je
leven waar jij van droomt en waarmaakt!  

 
Over de SCHRIJFSTER – Jolande van der Wal 

Mijn weg naar een creatief leven startte ruim 15 jaar geleden toen ik te
maken kreegt met een burn out;  het was een leerzame tijd; over mij, mijn
patronen en gewoonten. En het leven te creëren van wat ik wel wilde doen

Waar ik gelukkig en blij van werd en nog steeds wordt. Het
proces herhaalt zich opnieuw, jezelf opnieuw uitvinden, verdiepen en jezelf

naar een andere en hoger nivo te brengen.  
 

Website: www.lifestylestudioonline.com 
 
 
 
 

Create your Li fe Programma



TELL A FRIEND 
Ken je iemand in je omgeving die ook wel balans en inspiratie kan gebruiken? 
Deel dan deze link : Free Challenge  
 
ONLINE en PERSONAL COACHING 
Via Facebook Besloten Groep kun je je vragen stellen, ontvang je tips en wissel
je ervaring uit met anderen. Klik hier om lid te worden.      
 
Heb je behoefte aan Personal Coaching? 
Heb je meer begeleiding nodig ? Mail naar info@yoga-dordreht.nl en vraag
een Personal Coachingssessie aan; de 1e sessie is € 49,50 ; daarna € 59,50 per
uur. Een Online coachingssessie á 30 minuten is € 29,50. 
          
 
Meer online Yoga Lifestyle Programma's zijn in productie  
- Detox Your Life ; Detox jouw Body Mind & Soul van ballast en ontlast jezelf 
  oude patronen en andere overbodige belasting. Verdeeld over 6 modules. 
- Love Your Life : in dit premium programmagaan we dieper in op de 8
principes van yoga, leer je deze principes toepassen in je dagelijks leven,
nieuwe yogalessen gericht op meridianen, chakra's, yoga voor meer energie
(kundalini yoga), mantra's, meditaties en nog veel meer ! Ook weer verdeelt
over 6 modules ( in ontwikkeling) 
 
- 

Nawoord

https://www.lifestylestudioonline.com/gratis-7-minute-challenge

