
Indian Summer ‘Exhale’ Programma

YTB® staat voor Yoga, Therapy & Breathing, dus alles wat een YTB® label draagt
is therapeutisch onderbouwd, gaat diep naar de kern en geeft jullie de kans om contact te
maken met de beste versie van jezelf.

Diepgang en transformatie zijn hier de belangrijkste pijlers waarbij alles in een veilige omgeving
doorgaat.

Om een beetje richting te geven wat jullie kunnen verwachten hebben wij een planning
opgesteld. Dankzij Mariam’s jarenlange ervaring als Yogalerares en therapeute werkt ze graag
intuïtief, vandaar dat het hier en daar zou kunnen afwijken van de planning.
Indien de groep bijvoorbeeld meer rust  nodig heeft om te verdiepen, zou het kunnen dat dit
spontaan toegepast gaat worden.

Heb je meer vrije tijd nodig of nood aan alleen zijn, is dit zeker mogelijk. Heb jenog  vragen
rond de planning, neem dan zeker contact met mij op.

Vrijdag
Aankomst tussen 16.00u en 17.00u

16.00u-18.00u Aankomen, kennismaken
18.00u -18.30u Adem Meditatie ‘Exhale’
18.30u-19.30u Dinner
19.30u-20.00u Vrij
20.00-22.00u SlowFlow Yoga ‘Diep verankeren’, YTB® Cirkel ‘Ontmoeting’
22.00u Vrij

Zaterdag
8.30u- 9.00u Adem Meditatie ‘Exhale’
9.00u-10.00u Samen ontbijten
10.00u-11.30u Yogaflow
11.30-12.30u Vrij
12.30u-13.30 Samen Lunchen
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13.30-14.00u Vrij
14.00u-16.00u Trauma Sensitive Yoga
16.00u-18.00u Vrij
18.00u-18.30u Adem Meditatie ‘Exhale’
18.30u-19.30u Dinner
19.30u-20.00u Vrij
20.00u-22.00u YTB® Cirkel ‘Zelfliefde’
22.00u Vrij

Zondag
8.30u- 9.00u Adem Meditatie ‘Exhale’
9.00u-10.00u Samen ontbijten
10.00u Vertrek uit het huis
11.00u-13.00u Natuurwandeling en meditatie in de natuur, picknick in de natuur.

YTB® Cirkel

Omdat er zoveel vraag is naar zachtheid, wederzijds respect, vertrouwen, vertragen,
nieuwsgierigheid, luisteren en stilte gaan wij tijdens de retreat de cirkel van bewustzijn
verkennen. Wij komen ‘s avonds samen om te groeien, te delen en te transformeren naar een
volgende stap in onze ontwikkeling. Wij combineren hier verschillende technieken met elkaar.

Elke cirkel is gebaseerd op een thema:

➔ Vrijdag: Loslaten, Exhale, Stilstaan
➔ Zaterdag: Verdiepen, Luisteren, Groeien

Adem Meditatie
➔ 4 x Bewust ademen

Trauma Sensitive Yoga
Herstellende yogahoudingen kunnen ons gevoed en goed uitgerust door het verwerkingsproces
begeleiden. Yoga heeft anti-verouderingsvoordelen doordat het stress drastisch vermindert, de
stemming verbetert en bijdraagt aan een meer rustgevende slaap. De beoefening is echter
heilzamer dan slaap, omdat het lichaam de kans krijgt om zijn energie weer aan te vullen en te
genezen.

©2022 Mariam El Guenaien



Jullie ontvangen tools om met grote en kleine trauma's die opgeslagen zitten in het lichaam aan
de slag te gaan. Aan hand van de adem, yogahoudingen en soms met middel van creatief
materiaal creëren wij ankers om de oefeningen ook in het dagelijkse leven toe te passen. De
workshops zijn therapeutisch onderbouwd en brengen de nodige inzichten om (verder) te
groeien.

Yogaflow
De Yogaflow is een intensieve yangflow. Je krijgt in de les een reeks opeenvolgende
yogahoudingen die aan elkaar gelijmd worden met een vinyasaflow. De bijbehorende ademhaling
is krachtig en zorgt dat je na een uur voelt dat je intens gesport hebt.
De Yogaflow wordt altijd aangeboden met diverse opties waardoor het toegankelijk is zowel
voor beginners als gevorderden. Je zult veel verschillende yogahoudingen aanleren en hierdoor
zowel conditie als spierkracht ontwikkelen.

SlowFlow Yoga
Tijdens de Slow Flow (Pralaya based) sessie stretchen en openen wij het lichaam zodat de
energie terug kan stromen. Wij koppelen verschillende Pralaya houdingen aan elkaar en
genieten van spierversterkende oefeningen.

Wat ontvang je achteraf in je e-mail inbox?
➔ Recepten en tips rond gezonde voeding.
➔ 3 sheets met 1 Yogaflow, 1 Slowflow en 1 Trauma sensitive flow voor thuis.
➔ Muzieklijst van het weekend.
➔ Zelfzorg tips voor thuis.

Luister naar je hart, het klopt voor jou.
Mariam El Guenaien
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