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Yogastudio Charles Hond
Na de bevalling kun je weer deelnemen aan de “gewone”
lessen. In de Yogastudio worden wekelijks 25
doorlopende lessen gegeven. Zeven dagen per week.
Naast de beginnerslessen en lessen op gemengd niveau,
zijn er ook themalessen zoals lessen voor 50+, lessen
voor kinderen en lessen tegen hoofd-, nek- of rugpijn en

Yogastudio Charles Hond

R.S.I.-behandeling.

Vasteland 27

Bereikbaarheid.
De yogastudio is uitstekend te bereiken met openbaar

3011 BJ ROTTERDAM
Tel: 010-404 79 62
Fax: 010-411 61 76

vervoer en met de auto. Je vindt ons aan de noordzijde
van de Erasmusbrug en slechts 50 meter lopen van

www.yogastudio.nl

halte Leuvehaven.

info@yogastudio.nl

Yogalessen
voor zwangere
vrouwen
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“Mijn zwangerschap is een unieke
gebeurtenis, en de bevalling wil ik
helemaal op mijn eigen manier
ervaren. Ik vind het belangrijk om me
goed voor te bereiden.”
Barbara Queirolo
De lessen ‘yoga voor zwangere vrouwen’ dragen bij aan een gezonde zwangerschap,
zodat je de bevalling ontspannen en met vertrouwen tegemoet kunt zien. Yoga is ook
een beproefde remedie tegen rugklachten, vermoeidheid, misselijkheid en
bekkeninstabiliteit.

Wanneer beginnen?
Iyengar Yoga voor zwangere vrouwen: revitaliseren

In de Yogastudio werken we met het principe van doorlopende lessen. Je kunt dus op

Je kunt de lessen volgen vanaf de derde maand van je zwangerschap tot de

elk moment van het jaar beginnen. Voor zwangere vrouwen geldt: hoe eerder je begint

uitgerekende datum. Je leert yogahoudingen die je buik ontzien en je buik ‘ruimte’

na de derde maand, hoe meer profijt je van de oefeningen zult hebben. Wil je een keer

geven. We werken aan het verstevigen en verlengen van je been-, bil- en rugspieren.

meedoen, bel dan even voor het volgen van een introductieles. Op de maandagavond

Verder leer je oefeningen om verkrampingen los te laten, wat van pas zal komen tijdens

worden er twee lessen gegeven: De eerste les van 17:30 uur tot 19:00 uur en de

de bevalling; je leert omgaan met pijn, met weeën en met wisselende stemmingen.

tweede les van 19:30 uur tot 21:00 uur.

Natuurlijk besteden we ook aandacht aan ontspannings- en ademhalingsoefeningen.
Meestal eindigen daar de lessen mee. Uit revitaliserende lichaamshoudingen put je

De lerares

nieuwe energie. Dat helpt tegen vermoeidheid waar veel vrouwen mee kampen tijdens

Barbara Queirolo is gecertificeerd Iyengar Yogalerares. Regelmatig volgt Barbara

de zwangerschap. Zo bereid je je voor op een bewuste en actieve bevalling.

trainingen in binnen en buitenland om zich steeds verder te specialiseren in
zwangerschapsbegeleiding op basis van yoga. Zij is moeder van een zoontje.

“Dat die zwangerschap zo’n invloed op me heeft! Het ene moment voel ik
me fit en opgewekt, dan weer loop ik te huilen om niets en voel ik me

De Iyengar Yoga methode

moe. Wat ik prettig vind van Iyengar Yoga, is dat ik op een fysieke manier

In Yogastudio Charles Hond wordt lesgegeven in Iyengar Yoga: een

vertrouwd raak met mijn zwangerschap. Ik heb geleerd me beter te

kwaliteitswaarborg voor een verantwoorde vorm van yogabeoefening. Door de

ontspannen, ik kijk nu uit naar de bevalling; ik vertrouw erop dat ik de

duidelijke benadering van de yogaoefeningen is Iyengar Yoga zeer toegankelijk en

weeën kan opvangen.”

spreekt daarom velen aan.

Naast de wekelijkse yogalessen is er één keer per maand als een “partner les”.

“De energieke aanpak tijdens de lessen bevalt mij erg goed.

Er worden dan onderwerpen behandeld die een raakvlak hebben met yoga. Zoals o.m.

Je voelt je kracht en dat vergroot mijn zelfvertrouwen. Ook de

hoe je partner je kan bijstaan tijdens je bevalling en hoe hij je kan helpen met het

zorgvuldigheid en precisie waarmee de oefeningen worden gedaan,

opvangen van de weeën.

voelt erg goed aan.”

