
Lessen in Steenbergen

De leslocatie is Wijngaarden Bolwerk 26, 
4651 AG in Steenbergen.

De lessen vinden plaats op de vrijdagavonden:
12 en 26 januari, 9 en 23 februari, 9 en 23 maart, 
13 en 20 april 2018. De lessen duren 2 uur.

De kosten voor deelname bedragen €245,00 incl. 
6% btw. Dit is een all-in prijs en je krijgt hiervoor 
acht lessen, een theorie- en werkmap met vier CD's
met oefeningen, een nabespreking en eventuele 
nazorg. Tijdens de trainingen wordt er voor thee 
gezorgd.

Aanmelden kan telefonisch (06-13634461) of via 
het contactformulier op www.Premayoga.nl

8 weken training

Er zijn acht lessen van 2 uur. Elke week komt een 
ander thema aan bod. De groepen bestaan uit 
minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers. Naast de 
lessen kun je thuis ongeveer 20 tot 30 minuten zelf 
oefenen. 

Het is van belang dat je dagelijks oefent. Je leert je 
aandacht trainen, ‘Oefening baart kunst’ en dat 
geldt ook voor het leren om met aandacht in het 
huidige moment te zijn.

Zo word je bewust van je automatische gedachten 
en handelingen en leer je ze doorbreken. Met 
alleen een boek lukt dit niet. Het uitgangspunt van 
deze training is leren door te ervaren.

Inga de Voogd
verzorgt de trainingen

Mindfulness
8 weken trainingen

in Steenbergen

 Zoek je meer balans in je dagelijks 
leven?

 Wil je met stress afrekenen?

 Wil je meer genieten van het leven 
van alledag?

 Zoek je inzicht en vaardigheid om
dit te bereiken?

Ervaar wat mindfulness
trainingen voor je kunnen

betekenen!

http://www.Premayoga.nl/contact


Wat is mindfulness?

Mindfulness is niet oordelen en leven in het huidige
moment. Het is open en met aandacht leven en 
situaties nemen zoals ze zijn. Je geeft aandacht aan
het nu, het huidige moment.

Waarom handelen we zelf
niet mindful?  

We zijn meestal bezig met wat we in het verleden 
hebben gedaan en wat we in de toekomst nog 
willen doen. Het huidige moment vervaagt en 
daaraan besteden we te weinig aandacht. Dat 
moment verliest daarom aan betekenis. Soms ook 
willen we het huidige moment niet aanvaarden, 
zoals pijn, stress en negatieve gedachten. We 
hebben aangeleerd dingen doen op een 
automatische piloot.

Wat kan mindfulness voor mij
doen en voor mij betekenen? 

In de trainingen leren we de oneindige stroom aan 
gedachten los te laten en leren  we niet meer te 
oordelen en ons minder zorgen te maken. 
Daardoor wordt je leven meer intens en je voelt je 
gelukkiger met simpele dingen van de dag: gezond 
eten, een goede nachtrust, een fijne wandeling in 
de natuur. Je ervaart meer liefde voor jezelf en 
mensen om je heen.

Je wordt vriendelijker naar jezelf: je gedachten, 
gevoelens en je lichaam.

Wat zijn de effecten van een
mindful leven?

Je ervaart minder stress. Je leert omgaan met 
negatieve gedachten, chronische pijn en angsten.

Je leert alle gedachten, gevoelens en 
gewaarwordingen accepteren zoals ze zijn zonder 
ze te willen veranderen.

Door je bewust te worden van de pijn of het 
verdriet en die te accepteren, maak je het 
probleem minder groot en overheersend. 

Ervaringen worden een stuk levendiger en intenser
door er de volle aandacht aan te schenken. 

Voor wie zijn mindfulness
trainingen bedoeld?

In principe voor iedereen, jong en oud, maar ook 
voor degenen die te maken hebben met specifieke 
vragen over chronische pijn, depressiviteit. Ook 
mensen die veel piekeren en slecht los kunnen 
laten.

Ook voor mensen die een drukke of spannende 
periode in hun leven meemaken, bijvoorbeeld 
vanwege verhuizingen, verandering van baan of 
een nieuwe levensfase.

De  trainingen zijn ook geschikt voor mantelzorgers
en hulpverleners.


