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Januari Februari 2021  
 
 
Inner Spring lessen  
 
Naar aanleiding van de verlengde lockdown maatregelen ziet het programma van de lessen er de komende weken als volgt uit: 
 
Programma komende weken Peuteryoga: 
* Vr 22 januari online kinderyoga les. 
* Vr 5 februari online kinderyoga les. 
* Do 11 februari live peuteryoga les 10.30-11.15u KION Jump. (opm. als scholen en opvang weer openzijn). 
* Vr 19 februari online kinderyoga les. 
* Do 25 februari wekelijks peuteryoga lessen 10.30-11.15u KION Jump. 
 
Programma komende weken Kinderyoga: 
* Vr 22 januari online kinderyoga les. 
* Vr 5 februari online kinderyoga les. 
* Do 11 februari live kinderyoga les 14.15-15.05u KION De Regenboog. (opm. als scholen en opvang weer openzijn). 
* Vr 19 februari online kinderyoga les. 
* Do 25 februari nieuwe lessen serie kinderyoga lessen 14.15-15.05u KION De Regenboog. 
 
Programma komende weken Mindful Kinderyoga: 
* Vr 22 januari online kinderyoga les. 
* Vr 5 februari online kinderyoga les. 
* Vr 19 februari live mindful kinderyoga les 15.45-16.45u Diamantstraat 12. (opm. als scholen en opvang weer openzijn). 
* Vr 5 maart mindful kinderyoga les 15.45-16.45u Diamantstraat 12. 
* Vr 19 maart mindful kinderyoga les 15.45-16.45u Diamantstraat 12. 
* Vr 2 april mindful kinderyoga les 15.45-16.45u Diamanstraat 12. 
 
 
Inner Spring workshop 
 
In de voorjaarsvakantie verzorgt Inner Spring een workshop ZIJN voor kinderen! 
Een ochtend vol met YOGA, DANS, TEKENEN en MUZIEK voor kinderen! 
 
* Donderdag 18 februari / 9.30u – 11.00u / Diamantstraat 12 Nijmegen. 
 
Tarief: 15 euro. 
Voor meer informatie of aanmelding, stuur even een mailtje naar monihubers@gmail.com of appje naar 0612781574. 
 
 
Wat biedt Inner Spring nog meer.. 
 
Coaching voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Coaching bij gezinsvraagstukken. 
Coaching op het gebied van hoogsensitiviteit voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Workshops en trainingen voor scholen en opvang. 
 
Mocht je meer willen weten over dit aanbod, neem gerust contact met me op. 
 
 
Inner Spring Oefening 
 
De Zonnegroet blijft een hele fijne oefening voor je hele lichaam! 
Het versje wat bij de oefening hoort: 
 
‘Maak een cirkel heel mooi rond. 
Stamp dan even op de grond. 
Ga dan lopen hand voor hand. 
Als een grote olifant. 
Ik maak me lang. Ik ben niet bang. 
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Ik maak me klein. Dat voelt zo fijn. 
Ik buig en ik strek. 
Ik draai rond het is TE GEK.’  
 

 
 
Inner Spring Inspiratie  
 
Inamojo deelt via facebook op moment mooie chakra oefeningen voor kinderen. Voor meer balans voor je kind. 
Er wordt ingegaan op ieder chakra en hoe het zich uit wanneer er onbalans is. 
Als voorbeeld het hart chakra. 
 
‘When a child's heart chakra is unbalanced, you might see this displayed as: 

extreme jealousy 

withdrawal from social interaction, lacking self worth 

increased co-dependency, possessiveness 

judgemental of self and others 

respiratory issues, asthma, recurring chest infections 
 
The heart chakra’s true purpose is to help us experience the joy of loving and receiving love. The Sanskrit name for the heart chakra is 
‘Anahata’ which translates to ‘unhurt’. An open heart is achieved by releasing any past relationship wounds or attachments, which may be 
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hurting our heart. The key to ‘Anahata’ is to find love, forgiveness and compassion, for both others and for ourselves. Located at the center 
of the chest, the heart chakra balances the energies of our lower and upper chakras – we feel it as the breath that dances and weaves 
between body and spirit. 
THIS is so important to teach children. 
 

5 helpful ways to begin balance to your child’s heart chakra.   https://fb.watch/35kaxf4um6/ ‘ 
 
 

 

 
 

 

Blijf gezond!  

 

 

Lieve groetjes, 

 

Moni Hubers 

Inner Spring 

 

 

In februari verschijnt de volgende nieuwsbrief. 

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