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Gecertificeerd ‘Elise Browning Miller 

Yoga for Scoliosis Trainer’

Yoga voor Scoliose gaf me 
mijn leven en lichaam terug. 

Eindelijk snap ik wat voor 
effect mijn scoliose heeft op 

mijn zenuwstelsel, gewrichten 
en spieren. En eigenlijk mijn 

algehele gezondheid. 

Sinds 2014 ben ik zelf aan de slag 
gegaan met mijn scoliose.   

Hierdoor ken ik de mentale, 
fysieke en emotionele struggles, 

die scoliose mee kan geven. 

Zoek je op een van deze 
vlakken begeleiding? 

Dan ben ik er graag voor je.

AAN DE SLAG MET SCOLIOSE

Investeer één jaar om 
zorgen voor je rug een 

gewoonte te maken

www.ilovemyback.nl

info@ilovemyback.nl

www.basicunion.nl

jana@basicunion.nl 

06 282 504 27
@Ilovemyback.nl

@Janaspieringsyoga

YOGA VOOR SCOLIOSE
OEFENINGEN SPECIFIEK VOOR JOUW RUG
Elke scoliose is anders. Dus gaat het er om persoonlijke patronen  
te gaan herkennen. Deze erkennen. En door middel van yoga aan-
passingen te maken, waardoor het lichaam meer in balans komt. 
In een aantal workshops krijg je anatomische uitleg, houdingen 
met individuele aanpassingen en tips om dit te gaan integreren 
in je leven.

ONLINE ONDERSTEUNING
Toch nog vragen na de workshop? Of vind je het lastig thuis de 
motivatie te vinden om bezig te blijven met je scoliose? Hierbij 
helpen de Facebookgroep en online sessies. Zo kan je ervaringen 
uitwisselen, je gesteund voelen in dit proces en je vragen stellen  
als deze opkomen.

MAAK ZORGEN VOOR JE RUG EEN GEWOONTE 
In het begin kan deze aandacht voor je rug als veel voelen. Maar 
door een jaar hierin te investeren, ga je merken dat het steeds meer 
een gewoonte wordt. Waar je eerst het ontdekken van je patronen 
als een uitdaging kan ervaren, integreert het steeds meer in je 
dagelijks leven. Zo krijgt scoliose een gezonde plek in je leven.

WAT KRIJG JE?
Acht yoga-workshops: 
 ✓  Vier in het voorjaar (thema’s: rust, lengte, krijgers, meditatie).
 ✓  Vier in het najaar (thema’s: achteroverbuigingen, twisten, 
      zijlichaam, balans).

Facebookgroep:
 ✓  Wissel ervaringsverhalen en tips uit voor het dagelijks leven.
 ✓  Live Q&A – stel je vragen (twaalf sessies).
 ✓  Wordt verantwoordelijk gehouden.
Twee privé online consulten: 
 ✓  Voor als je onduidelijkheid hebt over je scoliose.
 ✓  Voor als je een workshop mist.
 ✓  Als eerste op de hoogte van acties.

KOSTEN
€380,- 
 
AANMELDEN
Wil je écht aan de slag met je scoliose? 
Dan is dit pakket voor jou!

Jana Spierings



