
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Voor	informatie	en	inschrijving:		
 

	
	
	
Kiewitstaat	130	
3500	Hasselt 	
T	+	32	(0)	11	23	52	70	
E	info@attitude-wellness.be		
	

 
	
	
	
 

Workshop 
 

 

Je	kan	in	Attitude	terecht	voor:	

	

• Dru	Yoga	
• Workshops	iRest®	Yoganidra	
• Workshops	Restorative	Yoga	
• Workshops	Backmitra®	

	
• Dru	Yoga	coaching	

	
• Coaching	bij	stress-	en	

spanningsklachten	
	

• Coaching	bij	eet-	en	
gewichtsproblemen	

	
Wil	je	meer	informatie,	kan	je	ons	steeds	
contacteren	via	email	of	telefoon.		
Neem	regelmatig	een	kijkje	op	
www.facebook.com/Attitudeyogacentrum	
voor	eenmalige	activiteiten	of	workshops.		

W	 	www.attitude-wellness.be	
BTW	 BE	0707.359.038	
RPR	 Antwerpen,	afdeling	Hasselt	
Belfius		 BE90	7795	9792	7232	

 



 
Val je moeilijk in slaap ? 
Word je vaak wakker s nachts ? 
Wil je hulpmiddelen om je energie te herstellen 
na een slechte nacht, rust te vinden en beter te 
slapen ?  
 
 
Slapen is belangrijk omdat het zorgt voor herstel 
van lichaam en geest. 
 
In deze workshop leer je eenvoudige tools uit 
yoga om: 
 
- ontspanningsreactie te activeren,te vertragen en 
de geest te kalmeren. 
- hoe je energie herstellen om een goede nachtrust 
te ervaren. 
 
We werken met ademhaling, yogahoudingen, 
ontspanning, mudra, meditatie.  
We combineren elementen uit yoga, yogatherapie, 
Restorative Yoga en Yoga Nidra. 
 
Doel is je een aantal eenvoudige hulpmiddelen 
aan te reiken die je thuis verder kan toepassen.  
 
Je leert een yogasequentie van 20 min die je kan 
doen voor het slapengaan om je energie te 
herstellen en een goede nachtrust te ervaren.  
 
Je wordt uitgenodigd om thuis regelmatig tijd te 
maken voor Yoga Nidra, een liggende begeleide 
meditatie, die je begeleid naar een staat tussen 
slapen en bewustzijn. Hierdoor wordt het 
diephelende vermogen van je lichaam en geest 
gestimuleerd.  
Onderzoek toont aan dat Yoga Nidra je 
slaapkwaliteit aanzienlijk verhoogt en je helpt om 
makkelijker in te slapen.  
 

 
 
Wanneer?  

Ma 10 februari 13.30 - 15.30 u 

Do 13 februari  19.00 - 21.00 u 

Ma 24 februari 19.00 - 21.00 u 

Lessen worden gegeven door:  

 Hilde Geraerts,  
erkend Dru Yoga / Dru meditatie docente  

 Specialisatie Restorative yoga / iRest 
Yoga Nidra, …  

 

Praktisch:  

 
Wij voorzien voor jou tijdens de workshop de 
nodige materialen als yogamat, yogariem, 
bolster, kussen en een oogkussen met lavendel 
om licht te blokkeren en je ogen te ontspannen…  
Breng een extra eigen deken mee voor op je 
matje en  om je toe te dekken.  
 
Na afloop van de workshop is er ruimte voor een 
kopje thee 
 
Om thuis verder aan de slag te gaan ontvang je:  
- een audiolink met een korte en lange Yoga 

Nidra  
- een overzicht van de yogasequentie, die je 

geleerd hebt 
 

 

 
 
Deelnameprijs: (incl. 21% BTW)  

Workshop betere slaap (± 2 u)  € 35,00  

 
Je meldt je eerst aan per mail en ontvangt 
dan een bevestiging of er nog vrije plaats 
is. Je plaats is gereserveerd na ontvangst 
van je betaling.  
 
Als je onverwacht niet aanwezig kan zijn, 
kan je na verwittiging enkel iemand anders 
in je plaats laten komen.  
Door het beperkt aantal plaatsen is het niet 
mogelijk om het cursusbedrag terug te 
vorderen of over te zetten naar een andere 
yogaworkshop of les.  
 
Betaling kan -na bevestiging van je plaats- 
persoonlijk in Attitude of door 
overschrijving op rekeningnummer:  

IBAN  BE90 7795 9792 7232  
(Hilde Geraerts)  

met vermelding van:  

Yoga workshop + dag + naam van de 
deelnemer.  

 

‘ Slaap is de beste meditatie’  
- Dalai Lama - 


