
Soepeler bewegen en
meer ruimte ervaren 

In de fijne, warme studio zijn lessen privé of in een 
kleine groep, ook zijn er 50+-lessen. Zowel 
Nederlands als in English. De rustig gelegen studio 
is gevestigd op de grens van Rijswijk met Voorburg.

Yogadocent Sue-Yen Tjong legt helder en 
begrijpelijk uit. Bel of mail gerust.

Critical alignment yoga in Rijswijk om het lichaam
in eigen tempo weer in beweging te laten komen.

“Een fijne vorm van yoga.
Aan het einde van de les was de spanning 
in mijn nek en schouders weg en 
ik voelde me lichter." 

- Mandy
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Voor wie?
Critical alignment yoga is geschikt 
voor iedereen en voor alle leeftijden, 
onder andere bij stijve nek en 
schouders, rugpijn, stramheid, 
slapeloosheid en vermoeidheid.

Hoe gaan de lessen?
Een les begint met ontspanning van 
lichaamsgebieden. Dat gaat met hulp 
van het stripje voor de bovenrug en 
het rolletje voor de onder- of 
middenrug.

Daarna volgen oefeningen om de 
natuurlijke beweging van het lichaam 
te activeren via de houdingsspieren. 

Het lichaam kan dan weer van 
binnenuit gaan bewegen. Dat geeft 
een ervaring van lichtheid die door-
werkt in het dagelijkse leven.

De uitleg is helder en precies, gericht 
op zowel anatomische als psycho-
logische aspecten. 

Waarom critical alignment yoga?
Door gewoontehoudingen (bv. 
gebogen bovenrug), compensatie-
bewegingen en stress kan het 
lichaam niet meer zelf uit de span-
ning weg bewegen. Lichaamsdelen 
en -gebieden worden daardoor 
steeds stijver en onbeweeglijker.

Critical alignment yoga laat het 
lichaam eerst  ontspannen om het 
daarna weer zonder moeite en van 
binnenuit te laten bewegen.

“Sue-Yen luistert goed naar wat 
je nodig hebt. Kan je bepaalde 
houdingen niet of heb je een 
zittend beroep en zit je vaak in 
elkaar gedoken, dan past ze haar 
les aan zodat iedereen met een 
fijn gevoel de les verlaat.“

- Monique
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