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December & Januari 2021/2022 
 

   
 
Hele fijne kerstdagen en een mooi en gelukkig nieuwjaar! 
 
 
 
INNER SPRING VOOR KINDEREN  
Peuteryoga (2 - 4 jaar) 
Wekelijkse lessen op donderdagochtend. Proefles 13 januari. 
9.00 – 9.45u KION Jump, Oosterhout.  
 
Kinderyoga (5 – 11 jaar) 
Serie van 8 lessen op donderdagmiddag. Proefles 13 januari. 
14.20 – 15.10u KION De Regenboog, Nijmegen. 
 
Mindful Kinderyoga (8 – 13 jaar) 
Serie van 4 lessen (eens per twee weken) op vrijdagmiddag. Proefles 21 januari. 
15.45 – 16.45u Praktijk Inner Spring, Diamantstraat 12, Nijmegen. 
 
Kindercoaching en Coaching Hoogsensitiviteit (HSK) 
Trajecten op maat. Praktijk Inner Spring, Diamanstraat 12, Nijmegen. 
 
* Voor opgave of meer informatie: moni@innerspring.nl / 0612781574 of kijk op www.innerspring.nl 
 
 
INNER SPRING VOOR JONGEREN 
Mindful Tieneryoga (12 - 17 jaar) 
Serie van 4 lessen (eens per twee weken) op vrijdagmiddag. Proefles 21 januari. 
17.00 – 18.00u Praktijk Inner Spring, Diamantstraat 12, Nijmegen. 
 
Coaching Jongeren en Coaching Hoogsensitiviteit (HSJ) 
Trajecten op maat. Praktijk Inner Spring, Diamanstraat 12, Nijmegen. 
 
* Voor opgave of meer informatie: moni@innerspring.nl / 0612781574 of kijk op www.innerspring.nl 
 
 
INNER SPRING VOOR VOLWASSENEN 
Mindful Yoga Volwassenen / Studenten 
Serie van 4 lessen (eens per twee weken) op vrijdagochtend. Proefles 21 januari. 
9.15u – 10.15u / 10.45u – 11.45u. Praktijk Inner Spring, Diamantstraat 12, Nijmegen. Individueel of in duo. 
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Mindful Parenting 
Traject op maat. Praktijk Inner Spring, Diamantstraat 12, Nijmegen.  
 
Coaching / Counseling en Coaching Hoogsensitiviteit (HSP) 
Trajecten op maat. Praktijk Inner Spring, Diamantstraat 12, Nijmegen. 
 
* Voor opgave of meer informatie: moni@innerspring.nl / 0612781574 of kijk op www.innerspring.nl 
 
 
INNER SPRING VOOR JEZELF OF EEN ANDER 
Hart Afstemming 
Een hart afstemming voor jou of voor een ander. In de vorm van een persoonlijk cadeautje. 
 
* Voor opgave of meer informatie: moni@innerspring.nl / 0612781574 of kijk op www.innerspring.nl 
 
 
INNER SPRING OEFENING 
 
Yoga houdingen voor ontspanning en rust 
 

 
 
Meditatie voor het hart en liefde voor elkaar 
 
Metta-meditatie, het beoefenen van compassie, empathie en vergeving, helpt je het positieve te blijven zien – in situaties, 
in anderen én in jezelf. Met een met ta-medi tat ie open je je  har t  en r icht  je  je op het geluk  en welzi jn van al le 
wezens.  In het  eers te deel  van de medi tat ie  r icht  je je op jezel f .  Het tweede deel  bestaat ui t  dr ie  stappen: eerst 
denk je aan iemand van wie je  houdt,  dan a an iemand tegenover wie je neutrale  gevoelens hebt en dan aan 
iemand met wie je momenteel  moei te hebt .  In het  derde en laats te deel  r icht je  je to t al le levende wezens. 
Steeds met dezel fde z innen.  
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Stap 1 
Ga zi t ten en neem een waardige en toch ontspannen houding aan. Belangr i jk  is dat  je rug recht is .  Adem een 
aantal  keer diep in  en ui t ,  zodat je even kunt landen. Wees je bewust  van je  adem, van je l ichaam, r icht je 
aandacht naar binnen.  Spreek dan de volgende zinnen ui t  voor je zel f .  

Dat  ik vei l ig mag zi jn .  
Dat  ik vr i j  mag zi jn van l i jden.  
Dat  ik gezond mag zi jn.  
Dat  ik gelukkig mag zi jn .  
Dat  ik vredig mag zi jn.  
Dat  ik mag leven in l ichtheid.  
Dat  ik heel  mag zi jn.  
 
Merk op wat voor react ies je  l ichaam hierop geeft .  Wat je ook voel t ,  l ichamel i jk  of emotioneel ,  het is  oké. 
Liefdevol le vr iendel i jkheid naar jezel f  kan las t ig z i jn,  maar zacht  z i jn voor jezel f  opent je har t .  

Stap 2 
Breng dan de aandacht naar iemand die dichtbi j  je s taat.  Z ie hem voor  je en wens hem hetzel fde toe. Let  weer 
op wat je  opmerkt in  je  l ichaam. Neem dan iemand voor je  d ie wat  verder van je  afstaat ,  bi j  wie je een neutraal  
gevoel  hebt en spreek de zinnen ui t .  En r icht  je als laats te op iemand met wie je moei te  hebt.  Herhaal  de z innen 
en ki jk welke react ies er  boven komen. Vooral  deze stap is  van belang om onvoorwaardel i jk  l ief  te leren hebben.  

Dat  j i j  vei l ig mag zi jn.  
Dat  j i j  vr i j  mag zi jn van l i jden.  
Dat  j i j  gezond mag zi jn.  
Dat  j i j  gelukkig mag zi jn.  
Dat  j i j  vredig mag zi jn .  
Dat  j i j  mag leven in l ichtheid.  
Dat  j i j  heel  mag zi jn.  

Stap 3 
De laatste stap is  de zinnen ui tspreken voor al le wezens. Ga met je  aandacht s teeds weer terug naar de zinnen 
en spreek de wensen ui t  tot  je  ze echt  kunt voelen.  

Dat  al le wezens vei l ig mogen zi jn.  
Dat  al le wezens vr i j  mogen zi jn van l i jden.  
Dat  al le wezens gezond mogen zi jn.  
Dat  al le wezens gelukkig mogen zi jn.  
Dat  al le wezens vredig mogen zi jn.  
Dat  al le wezens mogen leven in l ichtheid.  
Dat  al le wezens heel  mogen zi jn.  
 
 
INNER SPRING INSPIRATIE 
 

 
 
EN EEN BEETJE MUZIEK  
 
Heather Nova ‘The sun will always rise’ / https://fb.watch/9UNt2FuWqb/ 
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Op een liefdevol 2022! 
 
Lieve groetjes, 
 
Moni Hubers 
Inner Spring 
 
 
Eind januari verschijnt de volgende nieuwsbrief. 
Ken je iemand die eventueel ook geïnteresseerd is in deze nieuwsbrief, stuur gerust door! 
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