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Oktober & November 2020  
 
 
 
Inner Spring nieuwe lessenseries komende periode 
 
PEUTERYOGA  2 – 4 jaar 
KDV Jump, Griftdijk 91, Oosterhout. 
Wekelijkse lessen op donderdag 10.30u - 11.15u. 
 
KINDERYOGA  5 – 11 jaar  
BSO De Regenboog (kleurlokaal), Burg. Daleslaan 23, Nijmegen. 
Proefles donderdag 12 nov. 14.15u - 15.05u. 
Lessenserie  12/11  19/11  26/11  3/12  10/12  17/12  7/1  14/1  21/1  28/1. 
 
MINDFUL HEARTFUL KINDERYOGA  8 – 11 jaar     
Praktijk Inner Spring, Diamantstraat 12, Nijmegen. 
Proefles vrijdag 20 nov. 15.45u – 16.45u. 
Lessenserie  20/11  4/12  18/12  8/1  22/1.  
 
MINDFUL HEARTFUL TIENERYOGA  12 – 15 jaar     
Praktijk Inner Spring, Diamantstraat 12, Nijmegen. 
Proefles vrijdag 20 sep. 17.00u - 18.00u. 
Lessenserie  20/11  4/12  18/12  8/1  22/1.   
 
 
Inner Spring KinderCoaching HSK (hoogsensitieve kind) 
 
‘You speak to me with words, I look at you with feelings.’ 
 
Soms kan het zijn dat het even niet zo fijn gaat met je kind. Je kind zit niet lekker in zijn vel en dit houdt aan. Het kan dan prettig zijn hier 
individuele aandacht bij te krijgen in de vorm van coaching of coaching gericht op hoogsensitiviteit.  
 
Tijdens een coachingtraject wordt er overzicht en helderheid geboden over dat wat speelt en krijgt je kind handvatten aangereikt bij dat wat 
in de weg zit. Wanneer de hulpvraag te maken heeft met hoogsensitiviteit krijgt je kind specifiek oefeningen en handvatten bij het leren 
verwerken van prikkels, wat hij/ zij kan doen bij overprikkeling, het voelen en aangeven van eigen grenzen, het beter reguleren van 
(heftige) emoties, het omgaan met ‘je soms anders voelen’, het terugkrijgen van je energie, het bij jezelf blijven in sociale contacten, het 
inzetten van hoogsensitiviteit als kracht. Het belangrijkste is dat het welbevinden van je kind terugkomt, hij/ zij weer lucht en ruimte ervaart, 
er weer stroming is. Je kind in balans komt en zich weer happy voelt.  
 
Je kind echt zien en horen vanuit zijn/ haar hele zijn staat centraal. Naast technieken vanuit coaching zijn oefeningen vanuit visualisatie, 
heartfulness, mindfulness & meditatie, kinderyoga, affirmaties, energetische oefeningen, rollenspel (opstellingen) en creatieve verwerking 
(tekenen) onderdeel van een sessie. Ook bied ik een opdracht aan die je kind thuis kan oefenen of toepassen.  
 
Op een natuurlijke wijze begeleid ik je kind naar ruimte creëren voor zijn/haar eigenheid, deze te laten spreken. Je kind vanuit deze kracht 
(meer) grip krijgt op dat wat speelt. 
 
Mocht je meer willen weten over een coaching traject voor je kind, neem gerust contact op. 
 
 
Inner Spring Volwassenen Coaching en Counseling HSP (hoogsensitief persoon) 
 
‘You speak to me with words, I look at you with feelings.’ 
 
Soms kan het zijn dat je het een periode niet makkelijk hebt. Je zit niet goed in je vel en dit houdt aan. Het kan prettig zijn hier individuele 
aandacht bij te krijgen in de vorm van coaching of counseling of coaching gericht op hoogsensitiviteit.  
 
Tijdens een coachingtraject wordt er overzicht en helderheid geboden over dat wat speelt en wordt samen met je gekeken wat precies in 
de weg zit. Je wordt vanuit je eigen kracht aangesproken naar een oplossing te komen, je gevoelens, gedachten en gedrag worden 
inzichtelijk en je krijgt bepaalde handvatten aangereikt. Zodat je welbevinden terugkomt, je weer lucht en ruimte ervaart, er weer stroming 
is. Je in balans komt en je weer happy voelt.  
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Je echt zien en horen vanuit je hele zijn staat centraal. Naast technieken vanuit coaching en counseling zijn oefeningen vanuit visualisatie, 
heartfulness, mindfulness en meditatie, familieopstellingen, yoga, energetische oefeningen en creatieve verwerking onderdeel van een 
sessie. Desgewenst krijg je na iedere sessie een persoonlijke opdracht mee die je thuis kunt oefenen/ toepassen.   
 
Op een natuurlijke wijze begeleid ik je naar ruimte creëren voor je eigenheid, deze te laten spreken. Je vanuit deze kracht (meer) grip krijgt 
op dat wat speelt. 
 
Mocht je meer willen weten over een coaching traject, neem gerust contact op. 
 
 
Inner Spring Oefening 
 
Meditatie: liefde doorsturen 
 
Met deze oefening wens je jezelf en iedereen uit je omgeving het allerbeste toe. 
De oefening maakt je hart liefdevol en vriendelijk.  
Je zou deze korte, eenvoudige maar prachtige meditatie, elke ochtend als je opstaat kunnen doen en elke avond als je gaat slapen. 
 
Vraag je kind om in kleermakerszit of diamantzit te komen. Je kind kan eventueel zijn/ haar ogen sluiten.  
Zeg daarna de onderstaande zinnen op een rustige manier, één voor één, en vraag je kind ze na te zeggen. 
 
* Dat ik veilig mag zijn, dat ik gelukkig mag zijn, dat ik gezond mag zijn, dat ik gemakkelijk mag leven. 
* Dat … (vul een naam in) veilig mag zijn, dat … gelukkig mag zijn, dat … gezond mag zijn, dat … gemakkelijk mag leven. 
* Dat alle wezens op aarde veilig mogen zijn, dat alle wezens op aarde gezond mag zijn, dat alle wezens op aarde gemakkelijk mogen 
leven. 
 

Inner Spring Inspiratie  
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Lieve groetjes, 

 

Moni Hubers 

Inner Spring 

 

In december verschijnt de volgende nieuwsbrief. 

Ken je iemand die eventueel ook geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief, stuur gerust door! 
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