
Q & A 1-daagse
Na een succesvolle start vorig jaar komen onze 1-daagse Treats er weer aan! Sommige 
mensen geven zich zonder aarzelen op, anderen hebben nog vragen. We zetten hier 
onze top-5 van meest gestelde vragen op een rij en geven zo goed mogelijk antwoord. 
Daarna is het aan jou ;)

1. Kan ik hier wel aan meedoen? Ik heb geen enkele ervaring….of  
 Is dit wat voor mij? Ik ben zelf een ervaren yogadocente….
2. Wat doen jullie eigenlijk?
3. Wat moet ik meenemen?
4. Wat is het verschil met het weekend?
5. Kan ik het programma bekijken? Dan kan ik besluiten of ik mee wil doen…

Voor wie?
De 1-daagse of het weekend is voor iedereen toegankelijk, of je nu wel of niet bekend 
bent met yoga, meditatie, energiewerk of natuurcoaching. Ervaren of onervaren; ieder-
een is altijd even enthousiast. Het gaat niet om kennis en kunde, het gaat om aandacht 
voor jezelf en dat is iets wat je je leven lang cadeau mag doen. Wat de dag bijzonder 
maakt is het aanbod van deze verschillende vormen van zelfzorg. Je leert jezelf weer 
beter kennen en voelt ook wat goed bij je past. Omdat we op de 1-daagse met drie be-
geleiders zijn is er ook altijd de ruimte wanneer iemand iets niet kan volhouden of een 
persoonlijke vraag heeft. Een luxe voor zowel de deelnemers als onszelf!

Wat?
Yoga, meditatie en mindfullness, daar hebben de meeste mensen wel van gehoord, 
maar energiewerk en natuurcoaching is soms nieuw voor mensen. Wij zien het allemaal 
als manieren om de rust en stilte in jezelf te vinden en jezelf en de wereld om je heen 
beter te begrijpen. In onze veeleisende samenleving is daar grote behoefte aan. We zet-
ten nog even kort op een rijtje wat we tijdens de 1-daagse doen en neem gerust een 
kijkje op onze privewebsites.

• Als transformatie-coach begeleidt Maresa vanuit volledige aanwezigheid persoon-
lijke groeiprocessen. Op deze dag zal ze oefeningen aanreiken om met gerichte 
aandacht zelf je energiehuishouding te verzorgen, zodat je daar thuis direct mee  
aan de slag kunt.

• Yogadocente Marion biedt je een harmonieus geheel van versterkende en stretchen-
de lichaamshoudingen aan, die afwisselend dynamisch en verstillend zijn. Je leert 
hoe je lichaam en geest kunt openen en ontspannen aan de hand van concentratie, 
meditatie, relaxatie en bewust diep ademhalen. 

• Natuurcoach Tanja neemt je mee op een 3-fasen stiltewandeling door het prachtige 
Barchemse bos. Je leert zowel zintuiglijk als intuitief anders leert waarnemen, waar-
door je de fluisterende stem van je hart beter hoort.

1-daagse Treat
meditatie - yoga - natuurcoaching - energiewerk - voeding - stilte 



Meenemen
Je hebt niets nodig behalve jezelf. Trek lekker makkelijke kleding aan, neem sport- of 
buitenschoenen mee. Wij hebben yogamatten, blokken, kussens, etc. Sommige mensen 
komen in gewone, makkelijke dagelijkse kleding en kleden zich voor de yoga nog even 
om. Alles kan, het hoeft niet.

Verschil
De 1-daagse kun je zien als een ‘proeverij’ voor het weekend, alleen dan heel compact. 
In het weekend is er meer tijd voor verdieping en wat meer ruimte tussen de onder-
delen. Bovendien is de 1-daagse met de hele groep, in het weekend bieden we ook  
1-op-1 sessies aan en staat er ook altijd wat extra’s op het programma.

Programma
Wij hebben door ervaring gemerkt dat een bepaalde opbouw van het programma en 
een 20 minuten break tussen de onderdelen in het beste werkt. De dag begint om 9.00 
uur met een informele inloop. Om 9.30 uur beginnen we met een ronde ‘anders kennis-
maken’ in de cirkel van verbinding. Daarna mag je heerlijk met Marion gaan liggen voor 
de yoga en meditatie gevolgd door een break. Weer terug in de cirkel neemt Maresa 
je mee in je lijf en geeft ze verschillende oefeningen. Onze lunch is altijd vegetarisch, 
biologisch en houdt rekening met speciale dieetwensen. Na de lunch neemt Tanja je 
mee op de stiltewandeling met verschillende opdrachten, gevolgd door een break. We 
sluiten om 16.30 uur af in de cirkel van verbinding met een korte meditatie en daarna 
een informeel hapje en drankje.
 
Alle activiteiten zijn zoveel mogelijk buiten of ‘half buiten’. We hopen dat deze  
Q & A duidelijkheid geeft. Mocht je vraag er niet bij zitten dan kun je ons mailen.


