YOGA
Stress! Iedereen heeft er wel eens last van.
Een mooie reis maken is een remedie tegen
dit vervelende fenomeen. Jammer genoeg
kunnen we niet altijd onze spullen pakken
en eropuit trekken. Daarom staat een
ontspannende yogales op nummer twee!
Even weg van alle drukte en lekker relaxen,
gewoon bij Yoga in Apeldoorn. Denk je dat
yoga niets voor jou is omdat je niet lenig bent?
Nee hoor! Je hebt het helemaal mis. Elke les
is geschikt voor zowel beginners als ervaren
yogabeoefenaars. Daarnaast bieden wij een
groot aantal yogavormen aan plus een groot
aantal yogaworkshops, zoals Meditatie en
Board (Balance board) Yoga.

VANAF

€ 30,50 PER MAAND

ONTDEK
TEN TIJE SPORT

YOGA

Ten Tije Sport heeft zonder twijfel het meest
complete fitnessaanbod van Apeldoorn. Bij
ons sport je met plezier in een moderne en
relaxte omgeving. Of je nou wilt afvallen, je
conditie wilt verbeteren of fit(ter) wilt worden:
samen gaan we jouw doel behalen!
Kennismaken met wat wij te bieden
hebben? Maak dan snel een afspraak en
sport één week gratis. Wanneer je nog
iemand meeneemt, sport je zelfs twee
weken gratis! Kijk voor meer informatie op
www.tentijesport.nl.

Ten Tije sport & wellness beleving
Heemradenlaan 101
7329 BZ Apeldoorn
055 - 5433266

tentijesport.nl
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UNIEKE
STUDIO
In onze Yogastudio bepaal je zelf welke les je
gaat volgen. Je hebt keuze uit 20 verschillende
lessen per week. Vooraf kun je een plek
reserveren via onze Mywellness app. Je zit
dus niet vast aan vaste lessen en/of tijden. Zo
kies je de ene week voor een mooie Vinyasa
Yoga en de andere keer voor een heerlijke
Aerial Yoga. Naast onze vaste lessen wordt er
elke vrijdagavond een yogaworkshop gegeven.
Dit verschilt per keer, maar denk bijvoorbeeld
aan een workshop meditatie, klankschalen of
Yin Aerial Yoga. Laat je in onze YOGA STUDIO
inspireren.

LESSEN

LESSEN

YOGA

AERIAL YOGA

Yoga is afgeleid van “Yuj”, wat
verbinding betekent in het Sanskriet. Het gaat om de verhouding tussen
lichaam en geest. Yoga-oefeningen
helpen ons om dit evenwicht op te zoeken en te verbeteren. Door yoga leer
je te luisteren naar je eigen lichaam
en kom je helemaal tot jezelf. Iedereen kan het, van jong tot oud.

Een doek, je lichaam en de zwaartekracht: meer heb je niet nodig voor
Aerial Yoga. Tijdens het spelen met
de zwaartekracht, bouw je met plezier
aan kracht, souplesse, vertrouwen
en balans. Je krijgt de massages van
het doek er gratis bij. Met kinderlijke
speelsheid ga je jezelf nog verbazen
waartoe je in staat bent.

BOARD YOGA

VINYASA YOGA

Board Yoga brengt jouw yogasessie
naar een hoger niveau. In deze
yogavorm beoefen je yoga op een
yogaboard. Door het gebruik van het
yogaboard verbeter je je balans en
coördinatie: essentiële onderdelen
voor je dagelijkse activiteiten.

Vinyasa Yoga is een dynamische
vorm van yoga waarbij houdingen
uitgevoerd worden op het ritme van
de ademhaling. Hierdoor ontstaat een
‘flow’ die zorgt voor zowel dynamiek
als voor geestelijke rust. De Vinyasa
Yogalessen zijn over het algemeen vrij
uitdagend.

YIN YOGA
Yin Yoga is een rustige meditatieve
vorm van yoga waarin houdingen
langer worden vastgehouden dan bij
andere yogavormen. Yin Yoga heeft
de focus minder op spieren, maar veel
meer op je bindweefsel en je energiebanen. Deze vorm van yoga is ideaal
als je flexibeler wilt worden en als je
je wilt verdiepen in het meditatieve
aspect van yoga.

HATHA YOGA
Hatha Yoga is de klassieke vorm
van yoga zoals de meeste mensen
het kennen. De nadruk ligt op een
rustige, regelmatige ademhaling en
het versterken en soepel maken van je
lichaam in statische poses (geen flow).
Deze zachte les is ideaal voor beginners
en mensen die tot rust willen komen.

