YOGACOACHING

op school
Een effectief hulpmiddel om stress in de
klas te verminderen, zelfvertrouwen te
versterken en concentratievermogen te
verbeteren.

YOGACOACHING
Het leven van kinderen in onze huidige maatschappij kan behoorlijk stressvol zijn.
Drukke programma's vol huiswerk, toetsen, afspraakjes, feestjes, hobby's en naschoolse
activiteiten. Kinderen groeien op in een 24-uurs maatschappij waarin alles a la minute
maakbaar en uitvoerbaar lijkt te zijn. De wereld is zoals hij is en deze kinderen zullen
daar hun eigen plek in moeten gaan vinden. De een kan dat wat gemakkelijker dan de
ander, want het ene kind kan beter omgaan met stress en spanning dan de ander. Ik
kijk daarom graag samen met kinderen wat zij zélf kunnen veranderen aan hun
omgang met de wereld. Wat hebben zij nodig om zich zo sterk te voelen dat ze ook
hun kwetsbaarheid durven te laten zien en grenzen aan leren geven?

Ik wil kinderen aanmoedigen om op te komen voor hun behoeftes en ze te laten
vertrouwen op hun eigen kracht. Kracht wordt vaak in verbinding gelegd met
inspanning en output, maar er schuilt juist ook ontzettend veel kracht in het feit dat je
bewust rust leer nemen, want juist die rust zorgt ervoor dat kinderen beter over eind
blijven in lastige tijden én dat ze (vanuit die rust de tijd nemen om) trots op zichtzelf te
kunnen zijn als ze ergens hard voor gewerkt hebben!
Lieve groet,
Suzanne

´Ik vind eigenlijk dat ze yoga en meditatie op de lagere school moeten
onderwijzen. Mij zou het als kind erg hebben geholpen om rust te vinden.
Ach man, dan was het allemaal zoveel makkelijker geweest.’
acteur Marcel Mutsers in ´De Volkskrant´

Yoga is niet alleen het bijwonen van een les, het is hoe je opstaat, hoe je je
douche neemt, hoe je je ontbijt klaarmaakt en hoe je naar bed gaat.'

De wereld is klaar voor yoga in het onderwijs
Tot rust komen is een vergeten behoefte, zowel voor volwassenen als voor kinderen.
Het is zo belangrijk dat ouders en leerkrachten leren om weer bij zichzelf te komen,
in het nu te leven, in plaats van allerlei verwachtingen te hebben of te piekeren over
het verleden’
Mindfulness trainer Eline Snel in ´Happi Kids´

YOGACOACHING
leer jezelf beter kennen

Bij yoga wordt er in het Westen vaak gedacht aan de yoga-asana's (de
fysieke houdingen), maar dit is slechts een onderdeel. Yoga omvat veel meer
en ik probeer de kinderen met van alles in aanraking te laten komen:
meditatie, 'energie', adem, omgang met jezelf, je medemens & de planeet,
voeding, filosofie én het beoefenen van de asana's. Ik ga altijd uit van het
kind en ik werk holistisch: lichaam en geest zijn een wisselwerking. Het is
telkens een mooie uitdaging om de ingang tot contact en tot leren bij een kind
te ontdekken. Iedereen is uniek en ik probeer de coachings-sessies dan ook
elke keer weer zo uniek mogelijk te maken, afgestemd op de dag, de wensen
en behoeftes van de kinderen en tieners, hun 'state of mind' en natuurlijk de
hulpvraag van de ouders en leerkracht.

Yoga draait voor mij boven alles om het ontdekken van je eigen krachten en
je eigen grenzen en dat is misschien wel de belangrijkste les en voorwaarde
voor kinderen om sterk
in de wereld te kunnen staan.

YOGACOACHING
Leer jezelf (nog) beter
kennen en geniet van de
rust!
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