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WEKELIJKSE GROEPSLESSEN.

In mijn wekelijkse groepslessen werk ik bewust met kleinere groepen tot max. 12
personen. Dit maakt een betere individuele begeleiding mogelijk. De lessen worden
op een progressieve manier opgebouwd.

YOGA VOOR KINDEREN

Met kinderen werk ik op een dynamische en speelse wijze. Ik kijk ervan op hoe
kinderen houden van yoga. Vroeg begonnen is half gewonnen. Er zijn korte
reeksen yogalessen, workshops en een jaarlijks zomerkamp.
Meer info op aanvraag.

MANTRA’S ZINGEN

Drie noten volstaan om zonder moeite binnen te treden in een wereld van rijke
vibraties met een oneindige kracht. Vedische zang is minder gekend in Europa,
maar is en blijft een zeer interessant onderdeel van de yoga. De Vedas maken wat
diep in ons leeft wakker.
In 2008 heeft het UNESCO de Vedas uitgeroepen tot Immateriëel erfgoed van de
Mensheid waardoor hun universele dimensie erkend wordt.
1 x / maand komen we op zaterdagvoormiddag samen om te zingen.
Meer info op aanvraag.

INDIVIDUELE YOGA SESSIE

Traditioneel yoga-onderricht gebeurt in een 1-1 relatie. Dit werkt stimulerend op de
persoonlijke evolutie van de leerling. De yogatechnieken worden volledig aangepast en afgestemd op de leerling. Individuele lessen werken ook ondersteunend bij
herstel of het overwinnen van een hindernis.
Meer info op aanvraag.

WORKSHOPS EN MEERDAAGSE STAGES

Een ideale gelegenheid om tot rust te komen en zich te verdiepen in de yoga.
Meer info op aanvraag.

BEDRIJFSYOGA EN EVENEMENTEN

Op aanvraag geef ik een programma aangepast aan de wens van een bedrijf of
organisatie. Dit gaat van een eenmalige initiatie, wekelijkse yogasessies tot een
themadag. (bv. yoga over de middag, yoga als onderdeel van een sportdag,
ontspanningstechnieken voor in het dagelijks leven, hoe omgaan met stress, hoe
ontwikkel ik aandacht…)
Meer info op aanvraag.

lk ben Fabienne De Buysere, gepassioneerd
yoga-lerares. lk was 18 jaar toen ik bij Amanda
Denaux de wereld van de yoga heb ontdekt.
Yoga heeft mijn leven een positieve wending gegeven. Het helpt mij in contact te blijven met wat
werkelijk belangrijk is in mijn dagelijks leven waar
ik naast yogalerares en echtgenote ook moeder
ben van 4 kinderen.

Naast Amanda Denaux zijn Bernard Bouanchaud, Simone en Frans Moors,
TKV Desikachar en Dr. N. Chandrasekaran zeer belangrijke gidsen op mijn yogapad.
Zij zijn allen verbonden met de traditie van Krishnamacharya.

•
•

Mijn lerarendiploma behaalde ik in 1997 na een 4-jarige yoga			
opleiding in Parijs met Bernard Bouanchaud.
O.l.v. Simone Moors verdiepte ik mij in de yoga-sutra’s en 			
Vedische zang.

•
•

lk volgde yoga-therapie en meditatie bij Frans Moors.

•

In 2018 behaalde ik een post graduaat diploma in yoga therapie na een 		
3-jarige opleiding en het volgen van stage in Indië onder leiding van Dr. N. 		
Chandrasekeran.

lk kreeg de opportuniteit om 2 keer aan het KHYF (Krishnamacharya 		
Healing & Yoga Foundation) in Indië te studeren, één 				
keer voor een verdieping in de bronteksten van yoga 				
“Nathamuni’s Yoga Rahasya”, en een tweede keer voor een 			
opleiding in yoga-therapie.

“De vorm staat ten dienste van het doel en niet omgekeerd.
Meer dan dertig jaar later ben ik nog meer overtuigd om de traditie van Krishnamacharya
zo getrouw mogelijk door te geven. Deze traditie viseert een zo compleet mogelijke groei en
bloei van elke mens. Het biedt ons verschillende middelen: lichaamsoefeningen, ontspannings- en ademhalings-technieken, mantra’s, meditatie, ... Deze middelen worden aangepast
aan de noden van elk individu en niet omgekeerd.
Yoga is er voor iedereen

De kracht van de yoga geef ik graag door. lk kijk er naar uit om jullie te
ontmoeten.

OVERZICHT WEKELIJKSE GROEPSLESSEN
Maandag

Woensdag

Donderdag

13u45-15u00

09u00-10u15

18u45-20u00

15u00-16u15

19u15-20u30

20u00-21u15

20u30-21u30

20u30-21u45

Vrijdag
09u00-10u15

PRIJZEN
Yoga, KinderYoga, Mantra’s (*)

#Lessen

Proefles

-26 Jaar

Prijs

Gratis

Gratis

10-beurtenkaart

10

€95

€110

Abonnement/Half jaar

16

€135

€155

Abonnement/Jaar

32

€240

€275

(*) €5 voor een extra les in dezelfde week.

Bij interesse of vragen, contacteer mij vrijblijvend via mail of telefoon.
+32 477 38 21 76 / fabienne.debuysere@gmail.com
Albrecht Dürerlaan 30, 9030 Mariakerke (Gent)
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