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Zwangerschapsyoga/
bevallingsvoorbereiding
Niets geeft mij zoveel voldoening als vrouwen in hun persoonlijke kracht te zetten en ze de nodige tools aan te reiken om goed
voorbereid te zijn op hun bevalling: in kleine groepen, warme sfeer,
betrokkenheid en zorg voor de zwangere vrouw.
Er worden diverse doorlopende lessen per week gegeven, met veel aandacht voor
ontspanning, rust, overgave en vertrouwen. Maar vooral ook nadruk op adem- en perstechnieken, bewustwording en zachte yogahoudingen om je lichaam soepel en sterk
te maken. Een keer per maand een thema-partnerles en na de bevalling altijd een gezellige
terugkomdag! Nuttig om te weten dat een groot percentage terugkomt bij een volgende
zwangerschap én dat gynaecologen en verloskundigen lovend zijn over de rust en de perstechnieken van de bevallende vrouwen. Aanmelden kan al vanaf 16 weken.

Zwangerschapsmassage
Gedurende je zwangerschap verandert je lichaam continu. Je kunt ineens kwaaltjes hebben
die je eerst helemaal niet had: moeilijker bewegen, spierpijn, gewrichtspijn, constipatie,
moeizamer slapen etc. Daarnaast kun je ook best veel aan je hoofd hebben ... je lichaam
en geest hebben veel behoefte aan ontspanning en rust. Gun jezelf daarom een
verwenmomentje en boek een weldadige massage!
Er rest mij nog te zeggen: gefeliciteerd met je/jullie zwangerschap
en ik begroet je graag in mijn praktijk!

LET O

P!
De zwa
ngersch
apsyogales
s
(deels) en worden
verg
zorgver oed door
zekeraa
rs!
Na de bevalling kun je bij BeYogafull ook terecht voor:

Aan postnatale lessen en massages kan ook
deelgenomen worden door vrouwen die niet bij
BeYogafull hebben gelest.

Heb je interesse of wil je meer informatie?
Bel of mail Beata de Leeuw-Wysocka:
06-44060186, namaste@beyogafull.nl
en kijk vooral op de website:
www.BeYogafull.nl
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MAMA Yoga©
CarrYoga® (nieuw in Nederland!)
Shantala Babymassage (groepslessen of privé)

