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WAT GAAN WE DOEN?

Onze yogaweek op landgoed La Miana staat in het teken van 

ontspannen bewegen, stilstaan, reflectie, verdieping én gewoon 

genieten. 

Elke dag zijn er verschillende yogasessies waarin we je meenemen 

in de veelomvattende en prachtige hatha yogafilosofie. Wij geloven 

dat yoga je kan helpen om dichter bij jezelf  te komen, opnieuw 

contact te maken met jezelf, en stil te staan bij je leven op dit mo-

ment. Iets dat in ons drukke leven vaak niet zo vanzelfsprekend of  

gemakkelijk is. Yoga kan je helpen om met meer liefde en compas-

sie naar jezelf  te kijken en erop te leren vertrouwen dat alles wat je 

nodig hebt al in jou aanwezig is. De yogafilosofie biedt hiervoor een 

heleboel handvatten die wij je graag aanreiken. Zodat jij je stappen 

verder kunt zetten op jouw yogapad.

En uiteraard is het ook gewoon genieten. Van het prachtige uitzicht, 

de rust, het zwembad, de natuur en cultuur, de gezelligheid en het 

heerlijke en gezonde eten. Je hoeft uiteraard niet mee te doen met 

alle yoga- en meditatiesessies, je bent geheel vrij om wel of  niet 

mee te doen aan de workshops. Niks moet, alles mag! Het is jóuw 

week. 

HATHA YOGA

Yoga is er in veel soorten en maten, bijvoorbeeld dynamische yoga 

zoals vinyasa en asthanga yoga, waarin de focus vooral ligt op 

het uitvoeren van veel houdingen in een (vaste) flow. Of  op het zo 

goed en uitgelijnd mogelijk uitvoeren van houdingen in 

iyengar-yoga. Er zijn ook rustige vormen zoals yin yoga, waarin 

houdingen langer worden aangehouden voor een positief  effect op 

energiebanen en bindweefsels. Ook is er natuurlijk yoga voor 

speciale doelgroepen als kinderen, zwangeren, ouderen, bedrij-

ven... En dan is er nog lachyoga, acroyoga, bieryoga en yoga met 

geitjes... voor ieder wat wils.

Hatha yoga staat aan de basis van al deze serieuze en minder 

serieze yogavormen. In het Sanskriet staat Hatha voor Ha (zon) 

en Tha (maan), dat verwijst naar tegenstelde uitersten en het 

verbinden hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het vinden van de balans 

tussen hard en zacht, in- en ontspanning, vrouwelijk en mannelijk, 

gevoelens en gedachten. Hatha yoga heeft als doel lichaam, hoofd, 

hart en ziel en deze tegenstellingen met elkaar te verbinden. Het 

gaat dus zeker niet alleen over fysieke houdingen, maar is vooral 

een pad van persoonlijke ontwikkeling, het ontdekken van jouw 

levenskunst.



meets

ELKE DAG STAAT IN HET TEKEN VAN EEN THEMA

We bouwen de yogasessies gedurende de week op van een focus 

op het hier en nu, naar ontspannen bewegen, energie voelen en 

creëren, loslaten van dat wat je niet meer nodig hebt, tot aan het 

creëren van ruimte voor liefde en compassie voor jezelf  en de 

wereld om je heen. In elke yogasessie is er aandacht voor verschil-

lende houdingen, ademhalingsoefeningen, concentratieoefeningen 

en meditatie. En elke sessie zorgt zo voor een verdere verdieping 

van jouw yoga-beoefening. 

WAT DOEN WE WANNEER

Op je aankomstdag maken we kennis met de plek en met elkaar en 

is er een yogasessie in de avond. 

Gedurende de rest van de week is het ontbijt elke dag van 09:00 

tot 10:00 uur, lunchen we van 13:00-14:00 uur en het diner is 

van 19:00-20:00 uur. De maaltijden zijn vegetarisch en worden 

zoveel mogelijk gemaakt met verse en seizoensgebonden ingredi-

enten. Elke ochtend is er - soms voor en soms na het ontbijt - een 

yogasessie. De tweede yogasessie van de dag vindt plaats voor of  

na het diner. 

In de tussentijd is er ruimte om te zwemmen, lezen, wandelen, 

schilderen, mountainbiken, of  gewoon lekker niets doen. 

Op woensdag is er één wat langere yogasessie in de ochtend en 

ben je de hele middag en avond vrij om te doen wat je wilt, je kunt 

bijvoorbeeld in de omgeving pittorekse dorpjes bezoeken of  een 

bezoek brengen aan Girona of  Barcelona. 

En verder bedenken we steeds weer nieuwe leuke sessies, maar dat 

blijft nog een verrassing.

Gedurende de week is er als je wilt ook ruimte voor een privésessie. 

In deze sessie kunnen we je helpen verdieping te vinden in houdin-

gen, maar bijvoorbeeld ook in concentratie- of  meditatieoefeningen. 

Of  misschien heb je een specifieke vraag die je verder wilt onder-

zoeken. We maken hiervoor in overleg een afspraak. 

Op zaterdag sluiten we - een beetje afhankelijk van de diverse 

terugvluchten en benodigde reistijd - af  met een laatste yogases-

siezodat je - zoals beloofd - helemaal zen en met nieuwe energie 

en kracht naar huis terug kunt gaan. 

Ysabel meets YogaLove

https://www.facebook.com/ysabelmeetsyogalove/?hc_ref=ARQ4S0rcUmm6cOHurTXWF_LbpvgT4TDEACoqafxYqRsV_3Fpzs_tUOGLeecooI2e8jk&fref=nf
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