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whole body fully alive
breath, heart, hands,
with the earth, our body emerges
from the water, creative energies flow
in the fire, we transform
out of air, we breathe new life
in space, we embrace all
our body is the field of our expression
yoga is love in action.
- Shiva Rea

ELEMENTAL PRANA VINYASA® TEACHER IMMERSION
Embodying the Power of Nature
Ben je als lesgever op zoek naar nieuwe inspiratie voor je yogalessen, het optillen van je lessen
naar een hoger niveau, wil je je verdiepen in deze yogastijl ontwikkeld door Shiva Rea of gewoon
nieuwsgierig. In deze immersion verdiep je je kennis van de 5 elementen en ook hoe deze te verweven in je yogalessen maar ook in je leven.
Je leert vijf Solar (activerend) Elemental Prana Vinyasa sequences, dit is een heel unieke, creatieve
manier om lessen op te bouwen. De manier waarop de les is opgebouwd voelt als meditatie in
beweging door de Namaskars (zonnegroeten specifiek voor elk element) en de vinyasas brengen
kracht, vloeibaarheid en creativiteit op het ritme van de ademhaling.
De Immersion wordt deels online en deels live gegeven. Een perfecte combo tussen op eigen
tempo studeren en samenkomen om de kennis te verdiepen!

ELEMENTAL PRANA VINYASA®
INHOUD VAN DE IMMERSION:
•
•
•
•
•
•
•

Het concept van ELEMENTAL BODY en de helende kracht van de natuur door yoga en ayurveda.
Vijf Elemental Prana Vinyasa® Namaskars: Bhumi Namaskar (aarde) - Jala Namaskar (water) Agni Namaskar (vuur)- Hridaya Namaskar (lucht)- Akash Namaskar (ether).
Prana Vinyasa Energetic Alignment voor de zonnegroeten, heup-openers, staande poses en
arm-balansen.
Belichaam de verschillende WAVE SEQUENCES om flow en energie te balanceren.
Principes van Elemental Prana Vinyasa®, als meditatie in beweging met focus op ritme,
ademhaling en onderliggende patronen.
Hands-on-assists van key asanas en het ontwikkelen van een poëtisch taalgebruik om uitlijning
cues over te brengen en je lessen naar een hoger voelsmatig niveau te tillen.
Elemental meditatie en Mantra. Elementen gelinkt aan yoga, ayurveda en Tantra als hulp/
steun in onze chaotische en gefragmenteerde moderne maatschappij.

DATA VAN DE OPLEIDING
Opleidingsdagen & lestijden
Het online gedeelte start op 1 Mei & 19 & 20 September bij Yogalovers in Mechelen
Start 1 Mei: Om 10 uur Zoom meeting om elkaar te leren kennen en we starten met een korte
Movement Meditation.
•
•
•

Elke week krijg je toegang tot 1 Element, 1 yogapractice en praktijk lectures; ideaal om op
jouw tempo mee te volgen.
Facebook groep waar je je vragen kunt posten of bevindingen van de week kan delen.
3 Zoom meetings in totaal, Eentje in het begin,midden en om af te sluiten. (optioneel, wordt
nadien online gezet).

Week 1 (1 Mei): BHUMI - AARDE
•
•
•

Zoom meeting 1 Mei om 10.00 - 11.00
Prana Vinyasa Practice - BHUMI NAMASKAR, 2 opties voor beginners en all levels
Elemental Sequencing & peakpose

Week 2 (8 Mei): JALA - WATER
•
•
•

Prana Vinyasa Practice - JALA NAMASKAR, 2 opties voor beginners en all levels
Elemental Sequencing & peakpose
Energetic Alignment: hoe vertaal je de elementen in de fysieke asana’s!

Week 3 (15 Mei): AGNI - FIRE
•
•
•
•

Zoom meeting 15 Mei om 10.00 - 11.00
Prana Vinyasa Practice - AGNI NAMASKAR, 2 opties voor beginners en all levels
Elemental Sequencing & peakpose
SAMA AGNI: Hoe heeft vuur een impact op je dagelijks leven, balans creëren door kennis van Sama
Agni & Ayurveda

Week 4 (22 Mei): VAYU - LUCHT
•
•

Prana Vinyasa Practice - VAYU NAMASKAR uitleg, 2 opties voor beginners en all levels
Elemental Sequencing & peakpose

Week 5 (29 Mei): AKASH - ETHER
•
•
•

Prana Vinyasa Practice - AKASH NAMASKAR uitleg, 2 opties voor beginners en all levels
Elemental Sequencing & peakpose
Elemental intergration, wanneer pas je welk element toe? Hoe pik je de signalen op bij je yogastudenten om net het element te kiezen die ze nodig hebben!

Ik hoor jullie nu al denken, hoe zit het met mijn diploma en Yoga Alliance uren?

Yoga Alliance naam een aantal weken geleden de beslissing dat door de heftige Corona impact
de opleidingen die gepland zijn tot en met Juni 2020 online mogen doorgaan en hun YA uren
blijven behouden. Dus JA!!!! Je krijgt een volwaard 50h certificaat in september.
De 50 uren kunnen gebruikt worden voor de 200 hr en +300 hr Yoga Alliance Certificatie en wordt
afgeleverd door Samudra Global School of Vinyasa.
Deze immersion bouwt verder op de 200hr Prana Vinyasa Teacher Training en is een “Advanced”
Module. Voorkennis van deze yogastijl maakt het toegankelijker maar is niet verplicht.

NELE VAN POUCKE

Blond, Klein van stuk, maar vol power. Toch is ze tijdens haar yogalessen de rust zelve. Met Nele van Poucke zoek je je grenzen – op het gebied van lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen – al spelenderwijs
op. Het timbre van haar stem haalt je uit je gedachten en daagt uit op
zachte en meditatieve wijze.
De ontmoeting van Nele met yoga was er een van liefde op het
eerste gezicht en dat merk je tijdens haar lessen. Alles wat ze
heeft geleerd, brengt ze met plezier aan je over en ze onthult
de geheimen van yoga graag. Omdat yoga haar rustig, vriendelijk en gelukkig stemde, was Nele meteen verslaafd en het lesgeven begon per toeval omdat Elsie Matthijssens haar een keertje vroeg om één van haar lessen te vervangen. Bij Shiva Rea in
LA voltooide Nele haar opleiding en assiteerde haar regelmatig
tijdens retreats en Teacher Trainings.

INVESTERING

Zie dat als een investering in jezelf.
Prijs:
- 799 euro
- 840 euro* (afbetalingsplan)
* Voorschot van 300 euro onmiddelijk te betalen om plaats te reserveren!
* Voorwaarden staan in email bij inschrijving.
Niet inbegrepen:
•
Boeken: “Tending the Heart Fire” Shiva Rea, “Upanishads” Eknath Easwaran
•
Reiskosten & Lunch
Meer info en registratie: info@pranavinyasa.be
Locatie: Yogalovers, Berthoudersplein 31, 2800 Mechelen

WWW.PRANAVINYASA.BE

