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 VOOR JE HOOFDYOGAVROUW

kracht 
van 
alleen 

zijn

KRACHT UIT KWETSBAARHEID

Ik kreeg keihard 
de rekening onder 
mijn snufferd. Ik 
probeerde harmonie  
te bewaren, in 
mijn gezin en in 
mijn relatie, maar 
de prijs was mijn 
eigenwaarde. Ik 
kwam erachter 

dat mijn leven was 
gebaseerd op strategieën: om mijn relatie 
te redden, mijn ‘aanzien’ te behouden, 
geliefd te blijven, geaccepteerd te worden 
etc. Terwijl eronder een diep verlangen 
zat naar steun, gehoord worden, liefde te 
ervaren en naar integriteit en empathie. 
Authentiek zijn, wat was dat? En waarom 
kon ik dit niet ervaren? Ik ontdekte 
een manier van communiceren die 
direct èn empatisch is. De kracht van 
kwetsbaarheid begon met het ontdekken 
van mijn behoeftes. Waar liggen mijn 
behoeftes, mijn values in het leven en 
de liefde? Doodeng vond ik het, om 
daar bij stil te staan, het was namelijk 
zo ongeloofl ijk ver verwijderd van de 
realiteit. Zoals Katy Perry zingt: “I stood 
for nothing, so I fell for everything” 
Ik ging oefenen. Het uitspreken van 

mijn (eigen)waarde, mijn gevoel, mijn 
behoeftes, los van de ander. En kon me 
verbinden met mijn buik, bekken en hart. 
Voorheen ‘overkwam’ mij alles en 
dat zette me onbewust in een soort 
slachtofferschap. Het werd echter door 
mijzelf gecreëerd. Omdat ik niet helder 
was in mijn Values in het leven en de 
liefde. En vooral de invulling voor mijn 
eigenwaarde. Dat was een ommekeer.

Je kunt nog zoveel ambities en dromen 
hebben in dit leven, maar wanneer je 
je niet goed weet uit te drukken (lees: 
je houding, verlangen, je doel en stem 
zijn niet congruent), dan wordt het 
moeilijk voor het universum om je te 
ondersteunen.

Ontdek je behoeften
Pas toen ik begon te ontdekken wat 
ik nodig had om authentiek te kunnen 
leven en lief te hebben, pas toen 
veranderde mijn leven. Dat wens ik jou 
ook toe: standing for you needs. Being 
authentic you!  Zonder maniertjes, 

zonder strategieën, luisteren naar de 
ander en jezelf helemaal kunnen uiten. 
Communiceren met een groep, met je 
geliefde, met je ouders, met je vrienden, 
op een manier dat je kunt verwoorden 
wat er ècht in je speelt en zo meer 
verbinding brengt. Doordat jij kwetsbaar 
en open durft te zijn, kies je voor Self 
Care zonder dat je iets weggeeft. 

Authentic Communication is een 
afgeleide vorm van Geweldloze 
Communicatie. We werken met een vaste 
groep waarin we in een veilige omgeving 
kunnen oefenen. Real life events gaan we 
bespreken en herhalen. Patronen waar 
je tegen aan loopt zullen we met behulp 
van het oefenschema doorlopen. Je gaat 
ontdekken dat er talloze manieren zijn 
om te reageren op uitdagende situaties 
waarbij je dichter bij jezelf kunt blijven 
dan je ooit gedacht had. Ik hoop je 
te mogen inspireren op een van mijn 
Masterclasses en cursussen Authentic 
Communication. 

CURSUS AUTHENTIC COMMUNICATION 

13 december t/m 7 maart 
(behalve 27 dec/3 jan/21 feb) 

Tijden 18.30 - 22.00 uur

Betaling = reservering: t 235,- 

Overmaken naar M. Sanders NL46INGB0751456446

Locatie: Praktijk Zeeburg: J.M. van der Meylaan, 

Amsterdam Oost. Maximaal 12 deelnemers

Volgende cursus: is 28 maart tm 20 juni 2017 

(behalve 25 april/2 mei/23 mei)

www.schoolofshakti.org

ARTEMIS YOGA FESTIVAL

4 & 5 MAART 2017
Artemis Yogacentrum organiseert op 
4 en 5 maart a.s. het Artemis Yoga 
Festival.  Een weekend lang zijn er 
verschillende yogalessen, worden 
er inspirerende workshops gegeven 
en kun je je onderdompelen in een 
gezellige yogasfeer. 
Tijn Touber komt een spoedcursus 
verlichting geven, Willem Jan van de 
Wetering laat je kennismaken met 
het Enneagram & de Liefde en Femke 
Bloem neemt je tijdens haar harpspel 
mee in een bijzondere meditatie.
Een team van ervaren en enthousiaste 
docenten neemt je mee op reis door 
verschillende yogastijlen zoals Hatha 
Yoga, Dru Yoga, Yin Yoga, Vinyasa Yoga 
en Mindfulness en Meditatie. Van rustige 
lessen gericht op ontspanning, lessen 
met extra aandacht voor de ademhaling 
of de yoga fi losofi e tot pittige 
dynamische lessen die activeren. 
In het gezellige Yoga Café kun je terecht 
voor heerlijke hapjes en drankjes en/of 
een lekkere vegetarische lunch. Er 
is een stand met informatie over de 
yogareizen van Artemis. De docenten 
die deze reizen begeleiden zijn aanwezig 
om kennis te maken en vragen te 
beantwoorden. 
Je kunt per workshop inschrijven of 
een dag- of weekendkaart nemen. 
Kijk voor het volledige programma op 
www.artemisyoga.nl Hier kunnen ook 
kaarten besteld worden.  
www.artemisyoga.nl

WWW.SUPERYOGA.NL  OOK VOOR JE MEDITATIEKUSSENS             GRATIS VERZENDING VANAF 8 40,-

Het aanbod van yogaproducten is 
groot: van matten en handdoeken 
tot tassen, blokken en riemen voor 
scherpe prijzen. Bij Superyoga.nl 
staat service en kwaliteit voorop: 
vragen worden direct beantwoord, 
als je je favoriete product niet vindt 
dan kun je een verzoek indienen 
en als je een grote bestelling wilt 
plaatsen, kun je een fl inke korting 
verwachten. En dat alles vanuit een 
hoop passie en liefde.

WWW.SUPERYOGA.NL 

YOGAMATTEN, MEDITATIEKUSSENS EN VEEL MEER

Meditatiekussens
Bij Superyoga.nl vind je niet 
alleen yoga items maar ook 
de leukste meditatiekussens, 
dekentjes voor in de koude winter 
en oog- en nekkussens voor een 
ontspannen sessie. We zijn continu 
bezig met het uitbreiden van ons 
assortiment waardoor je steeds 
meer verschillende items terugvindt 
waarmee je vol geluk jouw winter 
doorkomt!  

Bij Superyoga.nl vind je jouw favoriete yoga mat, handdoek, tas of een van de 
vele andere accessoires. Als specialist in yogaproducten én gezonde voeding 
kiezen we bij Superyoga.nl voor de best mogelijke service en eerlijke prijzen 
voor onze klanten. 

MARCIA SANDERS

Een paar jaar lang heb ik onder ‘een steen’ gezeten. Lichamelijk en 
emotioneel was ik uitgeput. Hoe had ik het zover kunnen laten komen: ik de 
‘yogalerares’, de ‘women empowerment teacher’, die andere mensen hielp 
met hun problemen. Ik kon niet eens meer voor mijn kinderen zorgen en 
leefde vooral horizontaal, zo ver was ik van mezelf verwijderd.

I STOOD FOR NOTHING, SO 
I FELL FOR EVERYTHING 


