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en Ki kracht

Belangrijk in de yoga is de aandacht voor de buik, voor de adem in de buik, voor Hara.
Hara is het centrum in de onderbuik. Aanwezig zijn in Hara betekent dat je gecentreerd bent en
verbonden bent met jezelf en met een uitzonderlijk gevoel van kalmte in je handelen.
Hara vergroot je zelfbewustzijn en levensvertrouwen.
De krijgskunst is gebaseerd op een
ﬁlosoﬁe van geweldloosheid en
harmonie. Aikido komt voort uit
de traditie van de Japanse Samoerai
en kenmerkt zich o.a. door het
bewegen en handelen vanuit dit
midden. In deze ‘staat van zijn’,
zijn lichaam en geest harmonieus
verenigd en is het mogelijk om te
vechten zonder te vechten.
Fysieke kracht wordt tot een
minimum beperkt en er wordt
bewogen vanuit ontspanning.
Aikido trainer Marcel Slomp vertaalt duurzame principes uit de krijgskunst naar het dagelijks leven.
Onderwerpen als persoonlijk leiderschap, dynamiek tussen jezelf en je omgeving, omgaan met druk,
veranderingen, draagkracht, balans, verbinden en vooral loslaten, komen aan bod.
Door middel van eenvoudige fysieke en mentale oefeningen, ervaar je letterlijk je eigen kracht en
mogelijkheden.
Deze avond geeft je inzichten, maar laat je bovenal ervaren hoe je invloed hebt op jezelf, maar ook op
je omgeving. De oefenstof is toegankelijk en uitvoerbaar voor iedereen. (ook als je geen ervaring hebt
met yoga of aikido)
Wees welkom, meld je aan voor deze avond en laat je verrassen.
Het programma: start met een moment stilte; oefengedeelte onder begeleiding van Marcel, met
ruimte voor vragen; afsluiting met een liggende ontspanning. Er is geen pauze.

Hara en Ki kracht
Datum: Vrijdag 10 januari 2020
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Historische Theetuin Bartiméus
Driebergsestraatweg 44, 3941 ZX, in Doorn.
Kosten: € 25,Opgave via : elsavisser@planet.nl
Marcel Slomp
Sinds jaar en dag al geboeid door het gedrag van de
mens en de invloed die we hebben op onszelf en onze
omgeving. Naast het geven van Aikido trainingen aan
volwassenen, jongeren en kinderen ben ik vooral actief als spreker,
trainer en vertaler van de krijgskunst naar het dagelijks leven voor het
bedrijfsleven en andere organisaties. Daarnaast train en begeleid ik
sportmensen en geef ik individuele coaching. Op aanvraag behandel ik
mensen met adem- en gezondheidsklachten, o.a. d.m.v. Kiatsu Ryoho.
www.aikitraining.nl

Elsa Visser
Hatha yoga docent en
kunstenaar. Geïnspireerd door
de immense schoonheid en kracht van de
natuur. ‘De details die ik in de natuur tegenkom, zijn een
bron van energie en verwondering’. Dit vertaalt ze naar haar
beeldend werk en laat ze op een andere manier terugkomen in
haar yogalessen, waarin ze oog heeft voor wie je bent als
mens. De relatie tussen lichaam en geest en de verbindende rol
van de adem, hebben een belangrijke rol in haar trainingen.
Naast haar vaste lessen verzorgt Elsa ook trainingen voor
bedrijven en onderwijsinstellingen.
www.elsavisser.com

