Kinderen laten
groeien & bloeien
met Yoga!
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Wat vinden jullie de sterkste
punten van jullie opleiding?
Wij dragen professionaliteit, plezier,
luchtigheid, openheid, creativiteit en
toewijding hoog in het vaandel. De
Online Kinderyoga Cursus is erop
gericht om het beste uit jezelf en
kinderen te halen. We zijn er trots

in te wijden in de kinderyoga. De

op dat de cursus zo’n compleet

cursus biedt heel veel informatie

overzicht geeft van alles wat bij

en inspiratie op een toegankelijke

kinderyoga komt kijken, van de

manier. Doordat het online is, kan er

houdingen en andere lesonderdelen

op ieder moment gestart worden,

zoals meditatie, adem en massage

kun je zelf je tempo bepalen en het

tot de filosofie en speelse manieren

makkelijk combineren met gezin en

om deze aan kinderen mee te geven.

baan. Alle filmpjes en content kun je
steeds op nieuw bekijken. De cursus

Is er een toegangseis, en is dat

legt een stevige basis voor iedereen

belangrijk?

die kinderyoga wil toepassen in zijn

We stellen geen toelatingseisen, in

werk of gezin.

onze visie zou dat vreemd zijn: wie
zijn wij om mensen toegang tot

Hoeveel anatomische kennis moet

kinderyoga te ontzeggen? Hoe meer

een student bezitten na afloop van

yoga-ervaring iemand al heeft, hoe

de opleiding?

sneller ze de inhoud van de cursus

De verschillende houdingen en

zullen oppikken. Wij stimuleren een

hun effect worden in de Online

persoonlijke practice! Dat is de enige

Kinderyoga Cursus wel behandeld.

manier om yoga over te dragen aan

Voor wie meer wil weten van de
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anderen; vanuit de persoonlijke eigen

kinderyoga anatomie, bieden we
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beleving ervan.

een tweedaagse module aan. Het

Opleiding:

is ook mogelijk om aanvullende

Online kinderyoga Cursus

Is het jullie doel leraren op te

modules te volgen en een
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leiden, dus klaar te stomen
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