
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Voor meer informatie: 
   
Erik van den Dungen  
Tel: 06-5322 6404  
Email: erikvandendungen@gmail.com  
Website: www.sterkmetstress.com 
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Zoals onderwezen door Yogi Bhajan  

 

 

 

 



 

 

 

Wat is Kundalini yoga? 

Kundalini yoga is de oorsprong van alle bestaande yoga scholen, en 
wordt ook wel de yoga van het bewustzijn genoemd. Kundalini yoga is 
een actieve vorm van yoga waarbij je direct kunt ervaren wat de 
oefening voor je doet. De dynamische lichaamsoefeningen worden 
gecombineerd met verschillende ademtechnieken en creatieve 
meditaties. Je voelt je al na een paar lessen vitaler, meer flexibel, 
alerter en meer in balans met lichaam en geest.  
 
Hoe werkt het? 
 
Kundalini yoga werkt direct op zowel je zenuwstelsel als het 
klierensysteem, waardoor je het effect van de oefeningen meteen zult 
ervaren. Naast de lichamelijke effecten, kan kundalini yoga inzicht 
geven in emotionele blokkades en angsten. Je wordt je bewuster van de 
acties die je onderneemt en de gevolgen daarvan. Kundalini yoga kan je 
helpen bij: 

• Het herkennen en reduceren van stress 
• Diepere ontspanning 
• Het toenemen van de fysieke en mentale flexibiliteit 
• Het in balans brengen van het zenuw- en klierstelsel 
• Het stimuleren van creativiteit en innovatief vermogen 
• Het tegengaan van slapeloosheid 

 
Voor wie is het bedoeld? 
 
Kundalini yoga kan door iedereen worden beoefend. Als beginnend 
leerling kan je zo snel gaan als jouw lenigheid en uithoudingsvermogen 
aankunnen. Kundalini yoga is geen wedstrijd. Ieder kan op zijn of haar 
niveau deze vorm van yoga beoefenen.  
 
 

 
 
 
 
Handig om te weten  
 
Draag losse kleding tijdens de les, het liefst katoen of andere natuurlijk 
weefsel en zorg dat je voldoende water bij je hebt. Drink geen alcohol 
voor de les omdat dit je bewustzijn en het effect van de oefeningen 
beïnvloedt.  
Tip: Het beste is om 2 uur voordat je naar yoga les gaat, niet meer te 
eten. Dit is in de praktijk vaak lastig, neem als dit niet lukt een lichte 
maaltijd zonder vlees of vis. Heb je een lichamelijke of geestelijke 
beperking, bespreek deelname aan yoga dan eerst even met je huisarts 
en eventueel daarna met je yoga docent.  
 
Lessen, locatie en cursusgeld   
  
De lessen zijn op :  
Dinsdagavond   van 19.30 tot 21.00 uur 
Woensdagavond   van 20.00 tot 21.30 uur 
Woensdagochtend   van 10.00 tot 11.30 uur  
Na de lessen is er thee en gelegenheid tot napraten.  
 
De lessen worden gegeven bij het MFC De Pluk, Rijksstraatweg 64 4191 
SG Geldermalsen. Graag zelf een yoga matje en een schapenvacht of 
wollen dekentje meenemen. Het cursusgeld bedraagt €100 voor 8 
lessen. 
 
Voor degenen die nog nooit met yoga of Kundalini yoga in aanraking 
zijn gekomen, worden er -bij voldoende belangstelling- aparte 
proeflessen georganiseerd. Dit is een serie van drie lessen waarbij alle 
aspecten van de Kundalini yoga aan de orde komen. Op basis van deze 
ervaring kun je dan beslissen of je er mee wilt doorgaan. Het cursusgeld 
voor deze serie van drie lessen bedraagt €25. Kijk voor actuele 
informatie op de website www.sterkmetstress.com 


