
DAY 2 YIN YOGA, ACUPRESSURE, 
CHI KUNG & AROMA’S
STILLNESSINYOGA



POINT

0ILS CYPRES, LEMONGRASS

SMALL INTESTINE-3, NECK & SHOULDER-ACHE
SPHINX POSE WITH GARUDA-ARMS

Steun in de rug’, support all kind of back ache



POSES EXTRA POSES FOR SI-3



OPENT DE RUG, BESCHERMT YIN CHI, EN HET MERG, IMMUUNSYSTEEM

PROJECT

DATE CYPRES, LEMONGRASS

UB 62 RIGHT SIDE SI-3 LEFT SIDE
YANG CHIAO MAI - EXTRA ORDINAIRY MERIDIAN



GV-4 GERANIUM, FRANKINCENSE

POINTS 

OIL OILGV-20 LAVENDER,

GV-20 & GV-4
SAHASRARA EN MING MEN (GATE OF LIFE)

        SUPPORTS ADRENALINE



CREATES BALANCE FOR COMMUNICATIONOIL

PERICARDIUM - 6
TRIPLE WARMER- 5   INNER AND OUTER GATE

  Lavender, Orange



POINTS

OIL

HEART-1, PERICARDIUM
LEGS LIVER OR GALLBLADDER

            Geranium or lavender Mental stress,calms the mind. Nourishes heart yin, insomnia.



PC-6 LAVENDER RELIEVES STRESS, HEADACHES, HELPS SLEEP

POINT

OIL GINGER ST-36

PC-6, ST-36 NAUSEA, HEARTBURN, VERTIGO
WITH GINGER                       ST36 GEVAARLIJK BIJ ZWANGERSCHAP



PROJECT

OILCYPRES, LAVENDER, LEMONGRASS

LI-4, GB-20 HEADACHES, STRESS

LI-4 with bergamot pain along side of body, sense of being stuck
LI-4 not with pregnancy



BERGAMOT, POSITIVITY, EMPOWERS PERSPECTIVE, RELIEVES 
SHOULDER TENSION

POINTS

OIL OILLAVENDER, GERANIUM

GB-21 NOT BY PREGNANCY,INDUCES LABOUR
STRENGTHENS ADRENALINES, REDUCES CORTISOL



PROJECT

OILS VETIVER, ORANGE

TIME FOR FOOTPATH



CALMS HEAT IN MENOPAUSE

POINT

OIL VETIVER, BERGAMOT

LV-2 EN GB-43
MENOPAUSE, WATER VOEDT HET HOUT ZONDER WATER UIT TE PUTTEN



POINTS GB-43 & LV-2
MORE POSES



DEEP YIN BROUGHT TO YANG

POINTS

OIL GERANIUM, VETIVER

REN MAI 6 & 4, KI-13
TONIFIES JING, STAMINA, BRINGS NEW IDEAS, FERTILITY



POINTS

OIL VETIVER, GERANIUM

RM-4 & 6 KI-13
SPHINX, SEAL POSE, OR ADVANCED VARIATION, SUPPORTED CAMEL OR BRIDGE



SPLEEN-6
VERBODEN BIJ ZWANGERSCHAP

Nurtures the yin of liver, spleen and kidneyOil: Balance

                 Nothing can be copied or passed on to third parties without permission of Stillnessinyoga

Aroma Yin™ 



Essentiele olien in combinatie met drukpunten heeft zijn oorsprong al in Egypte, en ook in China.

Dit is weer opgeleefd in het westen door Chinese geneeskundigen, die kennis hebben vergaard van Franse en Engelse aromatherapeuten en parfumerie experts in Frankrijk.


De combinatie van essentiele olien en drukpunten is veel gebruikt bij kinderen, mentaal beperkten, omdat acupunctuur naalden te pijnlijk zijn, en het drinken van Chinese kruiden 
te vies voor deze cliënten. Ook zijn deze cliënten erg gevoelig voor essentiele olien, en heeft het veel effect op hen.


Geriatrie, of het gebruik van essentiele olien op ouderen is vergelijkbaar als de olien op kinderen, en minder valide mensen, mentaal beperkten. Alsof we op het einde van ons 
leven weer terug gaan naar de staat van een kind.


Essentiele olien werken door:


Het aanbrengen op de huid   (ook wel topical genoemd)

Het inhaleren via stoom of olie diffusers


Via water zoals in een bad, heet water compres

Het inhaleren via de adem of bij ademoefeningen


Het aanbrengen op specifieke acu-punten


Het is belangrijk hoogwaardige olien te gebruiken uit biologische teelt, omdat de olien enorm geconcentreerd zijn. Herinner “Less is more”

Primavera is bv een prachtig Italiaans/Duits merk wat biologisch is en in NL verkrijgbaar is. Doterra is ook biologisch en heeft erg zuivere olien, is Amerikaans en erg populair in 

de yoga wereld. 


Deze tweedaagse focust op het aanbrengen van essentiele olien op bepaalde acupressuur punten.

Ieder punt heeft een bepaalde Element verbinding, of staat zelfs in verbinding met meerdere Elementen.


Iedere plant, of essentiele olie heeft zijn eigen Element kwaliteit of karakter binnen de Klassieke Chinese Geneeskunde.

Dit betekent, dat er verschillende olien op een zelfde acupressuurpunt gebracht kunnen worden en daardoor een geheel andere werking teweeg kunnen brengen. In deze 

bijscholing gebruiken we meestal slechts 1 olie op 1 punt. Belangrijk is de olie wat te verdunnen als je het effect niet kent op jouw of iemand anders haar huid. Alleen lavender 
olie mag dicht bij de ogen, maar geen andere olie brengen we dicht bij de ogen. Afra Bossink zal je meer vertellen op dag 2 over de werking van onze set olie die je bij deze 

cursus krijgt.


De Yin houdingen


Iedere Yin houding opent 1 of meerdere meridianen in het lichaam. Wanneer we eerst een drukpunt stimuleren voordat we ons overgeven aan een Yin houding kunnen we 
daarmee de chi meer dirigeren binnen die bepaalde meridiaan waar het drukpunt op ligt. Bv we willen de liggende vlinder beoefenen. Wanneer we KI-1( ligt onder de voet) 

stimuleren zal in die houding meer de Nier meridiaan gestimuleerd worden. Wanneer we bv SP-4 (MILT 4 ligt op de binnenboog van de voet) stimuleren, zal in dezelfde houding 
meer de milt meridiaan gestimuleerd worden.


Voor Nieren-1 zou ik een andere olie gebruiken als voor Milt-4, waardoor de zelfde houding een andere werking heeft voor een ander individu of punt, olie en meridiaan 
combinatie.



De sequenties van Dag 1 en 2 zijn specifiek in elkaar gezet voor een bepaald resultaat, en in acht genomen dat het 
voor een wijder publiek is.

De eerste dag is als diep ontspannend bedoeld, en is goed voor de winter, ook wel het water of nieren seizoen 
genoemd.Het probeert de energie van het hoofd naar beneden te brengen. Deze sequentie probeert onze diepste 
levensenergie te conserveren en te voeden.

Je kan een gedeelte van de sequentie gebruiken voor een yogaklas of bv slechts 2, 3 punten.


 Dag 2 is meer voor het einde van de winter en het begin van de lente en bevat meer aarde en houtpunten. Aarde 
harmoniseert tussen de seizoenen, en Lever en Galblaas punten horen bij de lente. Het is ook meer een hormonale 
sequentie.


Toch zal je ook Galblaas punten vinden in de eerste sequentie, of wat Aarde punten. 


Essentiele Olien zijn onderverdeeld in basis, middel en top ‘notes’, we zullen hier verder op in gaan op dag 3 van de 
opleiding, wat dit kan betekenen voor yoga, drukpunten in de houding en het mengen van de olien, en hoe de olien te 
mengen.


Voorzichtigheid: 

Vele punten en essentiele olien zijn niet goed voor zwangere vrouwen. Het is erg belangrijk deze waarschuwingen in 
acht te nemen. En je yoga studenten hiervoor te waarschuwen. Vele zwangere studenten vertellen je niet dat ze 
zwanger zijn. Dus geef deze waarschuwingen altijd ook al heeft niemand je verteld dat ze zwanger zijn.

Daarentegen zijn diezelfde punten en olien geweldig bij het bevallen!

Als je wel olien gebruikt op zwangere vrouwen, dan gebruiken we die in een veel lagere dosis, omdat zij en de baby zo 
gevoelig zijn en sterk met elkaar verbonden zijn.



