
Door Ardy Manders en Mariet Brans

Een unieke zachte & helende ervaring van Yoga & Liquid breath

Deze sessie geeft je:

• Ruimte
• Schoont op
• Transformeert
• Maakt vrij
• Opent
• Geeft inzicht
• Connect je met je diepere zelf

Ardy Manders
06-26090965

ardymanders@hotmail.com

Mariet Brans van Stipdonk
06-46094543

mariet@studiozijn.nl

Jouw investering € 50,-         Locatie: Yogashala-om Hofdael 67, 5664GM Geldrop

We ademen vanuit zachtheid & liefde voor jezelf. 
Je verbindt je met de adem en de adem leidt je naar datgene wat je mag 

transformeren, waardoor het weer gaat stromen.  Dit brengt je naar lichamelijk 
gevoelde vrijheid. Door middel van een verbonden zachte ademhaling (liquid 

breath) breng je je hartslag in een regelmatig en glooiend ritme. 
Je komt zodoende in een flow. Je buik (gevoel) en brein (denken) zijn met elkaar 

in evenwicht. Er is via het hart verbinding gemaakt (hartcoherentie).

Juist in deze tijd vinden wij het fijn om dit aan te bieden. Er is zoveel onrust en 
angst in de wereld. Hoe fijn is het dan om naar binnen te keren en helemaal bij 
jezelf te zijn. Wij bieden een veilige bedding, in een schone ruimte, op gepaste 

afstand met voldoende ventilatie.

Voor meer info en aanmelden:
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We ademen vanuit zachtheid, zachtheid & liefde voor jezelf.
Je verbind je met je adem, je adem leidt je naar stukken die mogen 

transformeren/stromen
Dit gaat voorbij het (be)denken, je adem wijst je de weg.

Liquid Breath ® brengt adem samen met bewustzijn. Hoe bewuster je 
met adem werkt,

des te dieper kun je je bewustzijn openen en kan de adem haar werk 
doen en je leven

en lichaam verlichten.
Voor meer info en aanmelden:


