
 

 

 

STILTE – KIND (8+) 

INLEIDING 

Het vervolg: naar binnen keren. Even 

helemaal tot jezelf komen, los van alle 

prikkels die de hele dag bij je binnen 

komen. Je leert je spelenderwijs beter te 

concentreren. Om controle te krijgen over 

alle (pieker)gedachten en met meer 

aandacht te kunnen leven. Iedere les 

wordt afgesloten met een creatieve 

verwerkingsopdracht (en een kopje thee). 

De opleiding bestaat uit 12 lessen die 

wekelijks plaatsvinden m.u.v. schoolvakanties. 

De Spirituele School leert kinderen technieken 

om controle te krijgen over hun zintuigen, hun 

zinnen (de mobiele telefoon!) en hun 

gedachten. 

ACHTERGROND 

De yogaprincipes zijn te herleiden tot  8 

stappen, zoals die duizenden jaren geleden 

door Patanjali zijn opgeschreven.  Bij De 

Spirituele School is dit in  3 modules (yoga, 

meditatie en filosofie) van 12 lessen gevat, die 

aansluitend op elkaar gevolgd kunnen worden 

De opleiding is in 2012 ontworpen door 

Angela de Rie (opgeleid bij het Raja Yoga 

Instituut tot yogadocent en pedagoog.  

PROGRAMMA 

Het totale programma bestaat uit drie 

modules van 12 lessen. In deze tweede 

module staat de controle over de zintuigen, de 

zinnen (mobiele telefoon bijvoorbeeld) en de 

gedachten centraal. 

De module wordt afgesloten met een 

“meesterproef”. Bij de tweede module is dat 

30 minuten in stilte zitten. 

EEN YOGALES 

Iedere les bestaat uit 30 minuten 

yogaoefeningen (lichaamshoudingen, 

concentratieoefeningen e.d.), 15 minuten 

concentratie/meditatie, 15 minuten theorie 

en  ongeveer 15 minuten voor een creatieve 

afsluiting of een spel. 

VOOR WIE? 

Yoga is er voor alle jongens en meisjes vanaf 8 

jaar die veel begrijpen, maar niet altijd 

begrepen worden. Die nieuwsgierig  zijn en er 

zin in hebben. Als ouders zelf aan yoga doen is 

dat een mooie bijkomstigheid, maar dat hoeft 

niet per se. 

DETAILS  

omvang: 12 lessen van 1 uur en een kwartier  

leeftijd: vanaf 8 jaar 

prijs: 120 euro  

locatie: Waterland of op school 

aanmelden: www.despiritueleschool.nl  

EFFECTEN 

Door regelmatig Yoga te beoefenen, wordt je 

lichaam soepel en sterker.  Yoga zorgt er voor 

dat je evenwichtiger wordt, minder snel van 

slag. Door Yoga kun je je beter concentreren 
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en word je minder snel afgeleid. Je wordt 

rustiger en kunt je beter ontspannen. Omdat 

ook de theorie wordt uitgelegd op een manier 

waarop de kinderen het begrijpen, gaan de 

kinderen snappen waar ze mee bezig zijn. Op 

den duur staan ze meer in verbinding met 

zichzelf en met de wereld om zich heen.  

ERVARINGEN 

 “Kijk voordat ik naar yoga ga, dan voel ik me 

zo…" (en ze maakt woeste bewegingen met 

haar armen). “En na de yoga voel ik me zo…”, 

waarbij ze kalm golvende bewegingen maakt. 

“Ik was even helemaal ergens anders. Ik 

hoorde zelfs  niets meer, alleen maar het 

suizen van mijn oren.” 

OPTIONEEL  

 (tussentijdse) evaluaties  

 ouder/kind lessen 

 


