Herstellen:
Met Restorative Yoga herstelt het lichaam van de effecten van dagelijkse en
chronische stress. Het is daarom bijzonder geschikt bij stress-gerelateerde klachten
maar ook als je ‘gewoon’ behoefte hebt aan zachtheid, ontspanning en onthaasting.
Deze zachte yoga-vorm stimuleert de Relaxation Response
De zes componenten van de Relaxation Response zijn: 1. Een rustige omgeving 2. Een focuspunt (adem, fysieke
gewaarwordingen) 3. Een passieve innerlijke houding (zonder oordeel) en mindful ten aanzien van afleidende
gedachten 4. Een comfortabele houding met de ogen gesloten 5. Alle spieren van top tot teen diep ontspannen 6. Dit
voor een duur van 10 tot 20 minuten

Ervaringen van mensen die jou voorgingen:
Juni 2019

Mijn ervaring van zondag.
Door de verschillende poses leer ik m'n lichaam goed kennen.
Waar zit de moeite en stijfheid bij mij.
Waar zit de spanning , onzekerheid. Waar sluit ik me af.
Voor 'n deel is dat natuurlijk de leeftijd ; functies gaan achteruit.
Maar er zijn verschillende gebieden waar ik spanning vasthoud .
Ik heb 'n versleten heup, maar voel ook dat het goed is het bekkengebied te openen.
Ik heb 'n chronisch hoestje en voel dat het goed is het borstgebied te openen.
Ook heb ik spanning in m'n gezicht, in de kaken. Dat kan ik nog niet loslaten.
Het licht oprekken van het lichaam en de ontspanning daarbij voelt weldadig.
Ik vond het fijn en verrassend dat er weer andere poses waren dan de vorige keer.
Bedankt. E.R, vrouw
Wat een bijzondere, innerlijke, reis was het weer gisteren. Het loslaten van spanning en overgeven aan
zwaartekracht, kracht van de aarde, werkt nog door in de dag van vandaag.
Ik vind het ontroerend hoe je ons iedere keer weer uitnodigt om in een houding te komen, niets heeft
dwang, maar gaat in liefde voor jezelf. Wat mooi toch en ik besef ook hoe belangrijk, met alles wat we ons
zelf opleggen.
Ook het gevoel van veiligheid dat ik ervaar is voor mij heel bijzonder, het gevoel omhuld te worden, de
warme deken letterlijk en figuurlijk om me heen; mooi dat je ons dit schenkt.
Lieve groeten van Pauline
Mei 2019
Dankjewel ,
wat n heerlijke ervaring zeg,
sorry dat ik nu pas reageer ... maar ik dacht even rust en even laten bezinken.. in alle rust ..
X zelfs al vooruit gestuurd naar onze ontmoeting met vrienden… ben ik lekker op m’n gemakje later daar
naar toe gegaan.
Heel prettig
EERLIJK GEZEGD  zat ik de heel erg in ‘de doe en actie modus.. ‘
had gedachten als ‘ik moet nu vooruit en heb helemaal geen zin om vandaag 2,5 uur op n mat te gaan
liggen…’ Maar na 15 minuten al kon ik me helemaal overgeven aan de ervaring
rust en zachtheid .. OVERGAVE precies zoals je het in verschillende bewoordingen benoemde.
Sommige asana’s had ik nog wel veel langer kunnen aanhouden , en i.d.d. het verbaasde me dat de tijd
vloog Ingrid.. Uiteraard heb ik al enige ervaring met RY maar deze keer viel het me heel duidelijk op…
dus was het bijzonder en goed en fijn dat ik aanwezig was gisteren…

dankjewel nog dat je me deze mogelijkheid geboden hebt ..
zo lief dat je me bent blijven uitnodigen..
dat waardeer ik zeer EN zeg ik wellicht te weinig dus bij dezen….
Het heeft voor mij een ontzettend heilzaam effect en ook meditatieve doorwerking..
Voelde letterlijk ‘t verlangen naar’ verschuiven naar ‘verstilling bij mezelf ..!’
Dank daarvoor
Je had het ook weer zo prachtig voorbereid ..
ik merkte dat ik helemaal zoveel spullen niet nodig heb…
jij hebt ons zo verwend met alles wat je klaarlegt. ..
En jou heldere en mooie begeleiding helpt je aangenaam door de houdingen heen. ..
Ik dacht vanochtend nog dat je altijd veel geeft en i.d.d. ( wat we wel al eens eerder bespraken) ‘de
mensen komen voor jou ‘
Mooi vond ik het meteen van start kunnen gaan geen ‘rondjes’ dat spaart tijd maar helpt ook ieder goed bij
zichzelf te blijven… En das juist bij deze ervaring zo prettig..
Karin, mei 2019

Bedankt voor de bijzonder mooie en fijne yoga bijeenkomst van afgelopen zondag.
Het heeft rust gebracht in mijn hoofd en lichaam. Echt fijn. L.G. mei ‘19
Het was voor mij de eerste keer en ik vond het top!
Het was totale ontspanning en de sfeer was heel erg fijn.
Het heeft me goed gedaan. Tot een volgende keer.
M.B.
De workshop Restorative yoga heb ik als zeer aangenaam ervaren. De letterlijke steun in de
houdingen gaf mij ook geestelijke steun en dat was heel ontspannend en koesterend.
Vriendelijke groet, Lidwien
Dank je voor de workshop op 12 mei. Ik heb de ontspanning tijdens de verschillende poses als zeer
aangenaam ervaren. Deze ontspanning heb ik gedurende de gehele dag ervaren. Echt Fijn. R.K.
Direct na deze sessie vertelde R mij dat ze met rugpijn was gekomen en dat deze nu helemaal weg was …
Maart 2019
In een hectische periode was deze workshop een geweldige mini-vakantie, een cadeautje uit duizenden.
Heerlijk kunnen ontspannen en de batterij weer kunnen opladen. Het was een geweldige ervaring. Na afloop
was de druk op mijn schouders een stuk minder waardoor ik letterlijk meer lucht kon halen, de rugzak was
van mijn schouders gegleden en ik kon de wereld weer sterk en veerkrachtig tegemoet treden.
Dank je wel voor deze ervaring! M-J

Ik heb afgelopen zaterdag genoten van de yoga. Het past heel goed bij me, zachtheid, warmte en
rust. Een volgende keer doe ik zeker weer mee - het smaakt naar meer! E.V.
Januari 2019

Hoi Ingrid, ik wist absoluut niet wat ik kon verwachten, dus ging er ook zo in. Ik vond het wel een
fijne ontspannende sessie, had het wel erg warm in dat zaaltje. In elk geval een positieve ervaring!!
Grtz. F. (man).
Ook voor de derde keer was het weer een heerlijke middag en weer anders dan de vorige sessies.
Een echt cadeautje voor mezelf. Dank, N (vrouw)

2018:
“Dank je wel voor vandaag, voor je zorg, voor je aandacht, je bent een bijzonder lief warm mens,
dank je wel daarvoor! Ook namens mijn moeder!” Liefs Marieke

“Ik vond de workshop restoratieve yoga een heel aparte, ontspannende ervaring.
Voelde me helemaal gedragen en ben zelden zo diep ontspannen geweest.
Zaaaaaaalig.” Thea
“Voor mij was de Restorative Yoga een vakantie. Cadeau gedaan aan mezelf. Daar ben ik ook heel
blij mee dat ik me dat zelf gegund heb. Is een echte aanrader voor iemand die ook graag weer tot
rust komt.” Annie

“Op 7 april 2018 heb ik de restorative workshop gevolgd bij Ingrid. Wat een feestje
voor mijn lichaam en mijn ziel. Door de ontspannen, langere durende posities
verkreeg ik bepaalde nieuwe inzichten en kon ook bepaalde overtuigingen loslaten
door me te concentreren op of in deze positie. Het is het fijne bij Ingrid dat ze je
goed in de gaten houdt en je dan komt ondersteunen met nog meer kussentjes en
dekens (zie foto) zodat je je werkelijk comfortabel naar binnen kunt keren. Voor mij
had deze workshop nog wel langer mogen duren! Een echte aanrader voor
vermoeide en drukke mensen!” Caroline
“Ik vond het meer dan een cadeau voor mezelf. Het was een bijzondere ervaring. Zowel op het
moment als ook nu nog. Door ons drukke gezin en de extra zorgen rond onze kinderen is mijn
energie lever vaak laag. Dit zorgt er mede door dat mijn emmer steeds sneller overloopt.
Dit liet mij anderhalf jaar geleden doen besluiten om easy flow yoga te volgen. Wekelijks een
moment voor mezelf. Om bij mezelf stil te staan en even positief bezig zijn. Maar ondanks dat het
ontspannend is merk ik dat ik toch soms m’n gedachten niet kan afschakelen. Dus volledig
ontspannen is het niet. Maar dat is eigenlijk waar ik al al die tijd naar op zoek was….
Maar bij deze geweldige ontspannende sessie Restorative Yoga heb ik mogen ervaren wat echt
ontspannen is. Het was in een woord HEERLIJK. M’n emmer liep langzaam leeg. Na de sessie
realiseerde ik me dat het me zoveel positieve energie gaf. Ik ging sinds lange tijd weer vrolijk en
vol positieve energie naar huis. Door dat m’n emmer ver leeg was kon ik veel meer geduld
opbrengen voor de kinderen en was ik minder snel geïrriteerd. Dus niet alleen een mooi cadeau
voor mezelf maar eigenlijk voor het hele gezin.
Nu merk ik nog steeds de voordelen ervan. Want m’n lichaam was gewoon vergeten wat
ontspannen was. Wanneer ik bijvoorbeeld in bed lig merk ik nu pas op hoe gespannen ik in bed lig.
Het helpt me bij het ontspannen. Wanneer er een structurele les mocht komen dan denk ik er
serieus aan om te switchen. Ik kan het iedereen aanbevelen. Het is het meeslepen van de
comfortabele spullen meer dan waard! Ingrid, ik wil je hartelijk danken voor deze enorm
bijzonder mooie ervaring. Een vriendelijke groet” C.C.
“Bepakt en bezakt met het yogamatje en een koffer vol zachte spullen zoals een deken en tig
kussentjes, ging ik me installeren. Er lag bij iedereen een ministoeltje klaar, een dikker en
langwerpig bolsterkussen en een heerlijk gezichtsmaskertje van lijnzaad en lavendelgeur. In het
midden een grote hoop met nóg meer zacht materiaal. Ingrid start met uitgebreide uitleg over
wat Restortive Yoga is. Dan gaan we de eerste houding in, en duwen overal kussentjes om gaten
op te vullen. Een ongemakkelijke arm of nek is totaal ongewenst, want hoe kun je dan echt
ontspannen? Daar ligt ook de nadruk op: op ontspannen tijdens een opening. Of het een
borstkas- cq. hartopener is, of de onderrug of een opgetrokken been met de knie naar buiten

vallend: totaal ontspannen kun je pas als je hele lijf overal echt goed ondersteund wordt. Geen
plekje wordt vergeten, dat of Ingrid al lang geschoten heeft, of je vraagt of ze je komt helpen.
Zo doorlopen we een stuk of 4 houdingen, waarin je ongeveer 20 minuten 'ligt' of 'zit'. En in
alle houdingen, die open én zacht zijn, zorg je goed voor jezelf: met een heerlijk dekentje over
je om niet af te koelen en/of het gezichtsmaskertje op je ogen. Zo kun je nog meer in het
gevoel van dat moment komen. Alleen hier en nu telt, je adem verbindt je het hier met het nu.
Je hoeft er alleen maar te zijn. Er kwamen wat gedachten, maar die dreven weg. En emoties
mochten opborrelden, zelfs die kon het verstand niet onderdrukken. Pas na afloop viel op dat er
ook geen muziekje was: dat was om geen afleiding te krijgen en nog meer in je gevoel te
komen. Rust en opening, in het hier en nu. Voor mij kwam deze sessie op het juiste moment,
want door allerlei drukte was ik over mijn grenzen gegaan. Het schuldgevoel over wat ik mijn lijf
en hoofd had aangedaan, maakte me er bewust van dat het vanaf nu ook weer anders mocht. Na
de houdingen, waarbij de tijd was omgevlogen, kregen we nog een heerlijke kop thee met wat
lekkers. Al met al was het een geweldige ervaring!!! Zeker voor herhaling vatbaar!” C.P.
“Een mooie bewuste ervaring waarbij ik realiseerde tijdens de sessie, dat ik links en rechts door
het ontspannen van mijn lichaam, wel pijntjes voelde (spanningen). Nu pas ik deze houdingen
thuis toe, waarbij ik, eindelijk ontspannen op de bank zit, met diverse kussens om en onder mij te
leggen en geniet van deze mogelijkheid. Super bedankt Ingrid, voor deze ervaring een echte
aanrader.” N.G.

“Wat mij het meeste is bij gebleven is de rust en zachtheid die de workshop mij
bracht. Ik verloor het gevoel voor tijd, en kon in de zachtheid en warmte van de
materialen heerlijk en diep ontspannen. Ook jouw zorgzame handen hebben daarbij
een hele grote rol gespeeld.” Marijke
“De tweeëneenhalf uur durende sessie Restorative Yoga is een ware traktatie voor lichaam
en geest. Je zit voortdurend in een soort van meditatieve flow, waardoor je lichaam en geest
volledig ontspannen en 1 worden met elkaar. Geen prikkels van buitenaf, alleen maar bezig
met je eigen ik. De deskundige en lieve begeleiding van Ingrid voelt daarbij (letterlijk en
figuurlijk..) als een warme deken." Nancy, augustus 2018
November 2018
“Ik wil je een enorm compliment maken voor de geweldige ervaring, die ik afgelopen zaterdag
heb gehad. Het was warm, zorgzaam en leerzaam. Een paar dingen moet ik voorzichtiger doen,
dat weet ik dan weer voor de volgende keer. Je houdt me wel op de hoogte hè!!! Groetjes, Els”
“Ik vond de sessie heerlijk. Erna voelde ik mij rustig en ontspannen. Niet loom of energieker,
gewoon. Verbaasd hoe snel de tijd ging. Bedankt voor de fijne ervaring!” I.B.
“Ik had verleden week een hele leuke maar ook een hele intensive drukke week en ik was van
binnen best onrustig. Die zaterdagmiddag heeft mij zooooo goed gedaan. Ik zat en zit nog steeds
een beetje in en wolkje. Jij deed alles zo lekker rustig en liefdevol! De volgende workshop zou ik
heel graag weer erbij willen zijn. Ik was verrast hoe weinig last ik van mijn onderrug had tijdens de
workshop, alsof de spanningen die elke dag in mijn rug zitten opeens wegtrokken. Heel fijn!!
Bedankt voor de fijne ervaring.” B.B.
R.H. (kwam al eerder):
De sessie was weer super ontspannend. Ik heb gemerkt dat het ook wat met mijn emoties doet.
Na de eerste sessie was ik eerst heel verdrietig. Zat in de auto al te janken en wist niet waarom.

Bij thuiskomst was ik vooral geïrriteerd en ongeduldig. Daar was ook geen bewuste reden voor.
Dus nu was ik heel benieuwd. En ja hoor. Dit keer was er alleen een paar uur ongeduld. De
ontspanning houdt bij mij vrij lang aan. Dus ik laat blijkbaar niet alleen spanning los.”
Vrouw 50 plus (kwam al eerder) “Graag deel ik met je de ‘naweeën” van een heerlijke yoga‘work’shop (foute naam eigenlijk ). Ik vond het in de eerste plaats weer heerlijk. Het is een
bijzondere manier van ontspanning die diep doorwerkt. Ik ervaar je begeleiding tijdens de workshop
als bijzonder fijn. Die zaterdagavond zat ik om half tien te knikkenbollen, dus hup, naar bed. De
volgende twee dagen was ik opmerkelijk kalm. Een aanrader om vaker te doen!”
“Ja 26 januari wil ik weer!!! Is dat niet al genoeg feedback! Mijn tankje wordt momenteel flink
aangesproken. Dus wat zaterdag is opgeladen was al snel weer verbruikt. Maar wat was het fijn
zeg! Mijn man zag echt verschil aan me.” Vrouw, een kleine 2 maanden na bevalling van een 3 e
kind.
“Tijdens de sessie heb ik me sinds maanden volledig kunnen laten gaan in die zin dat ik heerlijk
heb kunnen loslaten. De afgelopen jaren zijn als een rollercoaster voorbij gegaan. Dromen voor
en over mijn gezin, spatten voor mijn ogen uit elkaar en steeds zet ik er de schouders onder en
hou alles bij elkaar. Langzaam heel langzaam ben ik aan het leeglopen. Tijdens jouw sessie
flitsten situaties, periodes, van de afgelopen jaren voorbij waar ik van afstand op kon
neerkijken. Ik heb kunnen loslaten en weer kunnen opladen en heb vannacht als een roosje
kunnen slapen. Dank je wel.” A.
Als review zou ik graag willen zeggen dat het een fine ervaring is om op deze manier rust te
komen en tijd door te brengen echt met jezelf. Ik merk dikwijls op dat wat ik ook doe of waar ik
ook ben, ben ik altijd in mijn hoofd twee stappen verder. Deze sessie heeft daar een zachte rem
opgezet. Hoewel gedachten even goed op en af vloeiden (dat kan bijna niet anders) waren er
ook momenten waar ik op een zeer ontspannend maar mindful plek ben geland. Jouw uitleg en
lieve begeleiding was super, zoals altijd. L.S.
“Wil je Ingrid bedanken voor de fijne workshop?” hoorde ik daags nadien via partner van
WB (man)
“Ik kan niet anders zeggen dan dat het super was. Wil graag de volgende workshop weer meedoen,
als er nog ’n plekkie vrij is …” M.B., vrouw
“Bij mij is er een enorme moeheid vrijgekomen. Heb veel geslapen maar niet fit wakker geworden.
Wil graag 26 jan 2019 nog een keer meedoen.” S, vrouw
“Het was gewoon heerlijk om helemaal op mezelf te focussen en ondersteund los
te laten. Je voelt je lijf als het ware smelten over/omheen de
kussens/bolsters/dekens, ook die gebieden waarvan je eigenlijk overtuigd bent dat
die hartstikke vast zitten.... Nadien voelde ik me soepel en ontspannen.
Ongelofelijk ook hoe je je besef van tijd kunt kwijt raken door je alleen maar bezig
te houden met het nu :-) Voor herhaling vatbaar.” Leonne
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