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Living follow the rhytems ofnature will help us ground. 



Intro
Dit E-book staat vol Self-care tips  die je kunt volgen tijdens de maancyclus. De
Maancyclus is een prachtig wiel dat ons helpt terug te keren naar je nature roots. De
tijd van rust en ontspanning.  Hier kun je helen, genezen en beter worden. 
 
Een leven zonder de Maancyclus kan ik me op dit moment niet meer voorstellen. Als
kind was ik altijd al gefascineerd door de nachtzijde en het licht van de maan. Ze trekt
me aan, heeft mijn aandacht en heeft iets bijzonders over zich. 
 
Rond mijn pubertijd kwam ik 's nachts altijd in conflict met mijn diepste gevoelens.
Schreef ik gedichten en luisterde ik naar muziek. Niet wetende waar ik met die emoties
en en gevoelens naar toe moest. Pas nu snap ik waar dit allemaal mee te maken heeft.
Het is een tool om te ervaren wat je lichaam en je ziel van je vragen. Stil te staan bij wat
je voelt en daarmee weer je nieuwe pad uitzetten. 
 
Door de Yin Yoga heb ik mezelf weer leren voelen en kon ik mijzelf genezen van een
whiplash. Door de tijd te nemen om te herstellen. Te ervaren en te voelen dat dat wat er
is onvermijdelijk is. Alles gebeurt om een reden. Ons denkvermogen speelt daarbij ook
een rol. Want als jij denkt en gelooft dat je altijd pijn zult houden, zul je ook pijn houden. 
 
Als jij er voor kiest om liever met je lijf en mind om te gaan, zul je ook meer liefde terug
ontvangen. Meer ruimte ervaren in je lijf en liefde voor jezelf. 
 
In dit E-book omschrijf ik hoe je Moonphase Yoga kunt toepassen in je leven. 
 
Een bijzonder krachtige tool die jou gaat helpen te herkennen wat je voelt en wat je daar
zelf door middel van Yoga en rituelen aan kunt doen. 
 
De prachtige illustraties in dit boek zijn gemaakt door Nicole van Lunteren van Business
Tidy. De Yoga Poses geven een weergave van de houding die jij kunt aannemen. 
 
Namasté,
Joyce
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Moonphase yoga
Het lichamelijke aspect
De verbinding met de maan
 
 
☾ New Moon
☾ Waxing crescent moon
☾ First Quarter Moon
☾ Waxing Gibbous Moon
☾ Full Moon
☾ Waning Gibbous Moon
☾ Third Quarter Moon
☾ Waning Crescent Moon
 
Bij iedere fase ontvang je een
bijpassende practice en
journal space. 



Moon Phase Yoga
Moon Phase Yoga. Een prachtige rij woorden die elkaar verbinden vanuit de natuurlijke
elementen en het menselijk lichaam. De maan is onderdeel van de natuur en Yoga een
onderdeel van de beweging van de mens. Opgekomen om de mens weer dieper in
contact met zichzelf en de natuur te laten komen. 
 
Dit is nodig. In de wereld van nu. De westerse wereld, hebben we steeds minder tijd om
te ontspannen. Zitten we steeds vaker en steeds langer achter ons bureau en staan we
veel in dezelfde houdingen. Hierdoor ervaren we lichamelijke en mentale ongemakken. 
 
Moon Phase Yoga brengt je weer in contact met je lijf en je diepste emoties. Wat voel je
nou echt? Wat geeft je lichaam aan? En wat doe jij er mee? En zeker de laatste vraag is
een belangrijke. Wat doe jij ermee? 
 
Draaf je maar door op het tempo wat anderen je opleggen? Draaf je maar door als je
lichaam eigenlijk aangeeft weer lucht nodig te hebben?
 
Als je gaat leven volgens de cyclys van de maan, zul je veel duidelijker ervaren wat de
momenten zijn dat je rust neemt en de momenten waarin je weer actiever wordt.
Wanneer je dit in je leven gaat integreren zul je een diepere connectie ervaren met
jezelf en ook veel meer ontspanning ervaren. 
 
 
 
 
Opladen is ontzettend belangrijk. Je kunt herstellen door jezelf de tijd te gunnen die je
nodig hebt. En Yin Yoga kan daar een enorme bijdrage aan leveren. Met Yin Yoga
werken we op het stugge dieper liggende bindweefsel, verlengen we de spieren en
kalmeren we het zenuwstelsel. Een ontzettend fijne en toffe manier om aan
ontspanning en ruimte in je lijf te werken. Ruimte in je lijf zorgt er ook voor dat je meer
ruimte in je mind gaat ervaren. Je kunt je emoties beter dragen en herkennen en
daardoor ook beter voor je lijf zorgen. 
 
In dit E-book staat bij iedere Maanfase een Yoga Sequence omschreven die je kunt
toepassen. De oefeningen kunnen jou helpen met het verreiken van je leven. Je zult
kennismaken met de gevoelens die je hebt tijdens iedere nieuwe fase. Voel je openheid
om te ontvangen of sluit je je liever af?
 
Yin Yoga komt uit het Yin & Yang. Yin staat voor de maan en de nachtzijde en Yang staat
voor de zon en de dagzijde. Yin Yoga heeft een ontspannen rustige benadering en Yang
Yoga heeft een actieve benadering met flow. 

Yin Yoga



Moon Phase Yoga
Yang vormen van Yoga zijn Ashtanga, Vinyasa , Power en Hatha Yoga. Bij deze vorm van
yoga werk je aan flexibiliteit en spierkracht. Je gaat kracht opbouwen met je eigen
lichaamskracht. 
 
Yin Yoga is daarentegen een vorm van yoga waarbij we geen spierkracht gebruiken. We
stretchen diep om het bindweefsel flexibeler te maken. Bij beide vormen, yin en yang
gebruiken we de adem om ruimte in het lichaam te brengen. Bij Yin zakken we door de
adem natuurlijk te laten bewegen steeds dieper in een houding. Bij Yang gebruiken we
de adem om door te stromen naar de volgende beweging in een flow. 
 
Voor Moon Phase Yoga heb ik gekozen voor Yin Yoga omdat dit het dichtste bij mijn hart
en de maan ligt. Met Yin Yoga gaan we de Yin energie opwekken waarin jij steeds meer
ontspanning zult ervaren, beter kunt slapen en je eigen patronen leert herkennen. 

Love for your bodyLove for your soul. 


