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nieuwsbrief
december 2014

Beste yogi en yogini, (ex)leerlingen en andere geïnteresseerden
Serious Yoga
Op zondag 14 december doe ik samen met mijn
collega Nathalie Gerards van Namaya Yoga mee
aan Serious Yoga: een landelijke yogamarathon
voor Serious Request. Schrijf je in voor één of
twee lessen bij Zinaaz in de Sinaasappelstraat.
De kosten hiervoor zijn € 15,- voor een les,
€ 10,- extra voor een tweede les. De opbrengst
gaat geheel naar het goede doel: vrouwen en
meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld
in conflictgebieden. Kijk voor meer informatie op
www.kominactie.nl/seriousyoga.
Neem je man, vrouw, kind, vriend, vriendin, buurvrouw etc. ook gerust mee. Iedereen is welkom!
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Het programma

Ik hoop op 14 december samen met jullie bij te
kunnen dragen aan een iets betere wereld!

11:00 – 11:30 uur: inloop.
11:30 – 12:20 uur: Yin Yogales met Nathalie
Gerards: diepgaande meditatieve yogahoudingen, waar je 3 minuten in blijft zitten.
Yin is fantastisch om je lichaam op te warmen
voor de yang les!

Kun je zelf niet komen, maar draag je deze actie
wel een warm hart toe, stuur deze mail dan door
aan mensen die eventueel geïnteresseerd zijn.
Meld je aan via de mail:
yoga@karinadelfos.nl

12:20 – 12:35 uur: pauze.

Namasté,

12:35 – 13:25 uur: Yang Yogales met Karina
Delfos: krachtige en energieke yogahoudingen
geven je zelfvertrouwen een boost.

Karina

13:25 – 14:00 uur: thee en een hapje.
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