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YOU ARE THE BUDDHA  

Station Breda

Door anderen beoordeeld met een 9,2
Na deze basis én verdiepingsopleiding ben je gediplomeerd 200 uur

Yoga-teacher.
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Opleiding

tot yoga

teacher

(200 uur)



Yoga is in korte tijd erg populair geworden. Er

is dan ook grote behoefte aan yoga en vraag

naar erkende yoga-instructeurs. You are the

Buddha, de internationaal erkende Yoga school

in Breda, biedt sinds 2021 de Yoga Teacher

Training aan. Cursisten beoordelen deze

training gemiddeld met een 9,2.

Behoefte 



De opleiding tot Yoga-teacher

biedt diepgaande kennis en

vaardigheden over Yoga. Deze

opleiding is een verdieping op het

gebied van zelfzorg, iets dat je

blijvend meeneemt de rest van je

leven. Het is dan ook meer dan

een opleiding, het een investering

in gezondheid en geluk. 

De opleiding is voor iedereen die

de ambitie heeft om erkend yoga-

docent te worden en zelfstandig

les wil geven aan cursisten. Of

voor zichzelf zoekt naar kennis

en verdieping op het gebied van

yoga en mindfulness.

Yoga-teacher ben je na het

succesvol afronden van de 200-

uur opleiding. Deze opleiding

duurt circa 1 jaar en wordt in

kleine groepen gegeven van 5 tot

maximaal 12 personen.

Persoonlijke aandacht staat

gedurende de gehele opleiding

centraal.

Voor jou!



“Yoga is not a religion.

It is a science, science of

well-being,

science of youthfulness,

science of integrating body,

mind and soul.”

-Amit Ray

 

 

 



Wat leer je? 

In de opleiding tot Yoga teacher leer je de basis van het yoga-

docentschap. Na het volgen van de 200-uurs opleiding kun jij

professionele yogalessen geven aan cursisten. Je kent de theorie achter

yogahoudingen, leert verschillende stijlen yoga, zoals yin-hatha en

vinyasa, werkt met de 8 ledematen zoals beschreven door Patanjali en

weet hoe je het pad van geluk bewandelt. De praktijkgerichte opleiding

combineert filosofie, theorie en anatomie. Daarnaast wordt veel

aandacht besteed aan het ontwikkelen van didactische vaardigheden. 



Let's begin.

Pose 01



De opleiding tot

yoga teacher

bestaat uit 5

modules



Bij iedere module hoort een aantal huiswerkopdrachten.

Deze maak je en bewaar je in je examenmap. Aan het

eind van de opleiding lever je deze in. Daarnaast verzorg

je een yoga-les als examenopdracht. De opdrachten en de

examenles vormen samen jouw examencijfer. Bij een

voldoende én deelname aan minimaal 80% van de

opleidingsdagen, ben je geslaagd. Na het behalen van het

examen, ontvang je het diploma erkend Yoga-teacher.



If you're a yoga teacher,

 I'm certain that your students will show up not for

what your poses, your body, your practice looks

like, not because you are the most innovative or

brilliant or beautiful (though, I assure you, you are

innovative, brilliant, and beautiful), but because

you’re the only one who can teach like you, whose

journey has led you exactly to this moment. And, I

assure you, whatever you’ve got and whatever got

you here—

embrace it.

We need your message.

Ashley Asti

 



             

Verreweg de meeste uren besteden

we aan deze module. Het vormt de

basis achter iedere trainingsdag. In

deze module staan 3

hoofdonderwerpen centraal.

-        Asana’s

-        Pranayama & lichaamsenergie

-        Meditatie

Achtereenvolgens behandelen we

zowel de theorie achter deze

onderwerpen, wat ze bevorderen en

hoe toe te passen. Natuurlijk staat

het opdoen van de nodige

praktijkervaring hierin centraal,

evenals een gepersonaliseerd advies.

Het gaat immers om het verder

ontwikkelen van jouw lichaam en

jouw stijl.
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Yoga & mindfulness, 80 uur



Leerdoelen module 1

·       Leer en begrijp de

fundamentele kennis van yoga en

mindfulness en de 8

basisbeginselen van yoga.

·       Leer de verschillen en

voordelen van elke yoga en

mindfulness-stijl, en hoe deze

samenwerken.

·       Leer meer dan 40 yoga-

houdingen, variaties in

oefeningen en voordelen van

zowel yoga als mindfulness.

·       Leer de basis van

Pranayama, de yoga-kunst van

het ademen.

·       Leer de basis van chanting,

mudras en mantra’s en hoe deze

toe te passen.

·       Leer de basis tot het creëren

van innovatieve en veilige yoga-

reeksen voor iedereen



Dit onderdeel betreft zelfstudie en vindt online plaats. Dankzij online

modules leer je over de bouw en vorm van (delen van) het menselijk

lichaam (anatomie). En over de functies en werking van (delen van) het

menselijk lichaam (fysiologie). Let op: dit deel van de opleiding wordt in

het Engels gedoceerd.

Leerdoelen module 2

·       Begrijp verschillende soorten lichamen, behoeften en

omstandigheden.

·       Leer de basis van de werking van het lichaam.

·       Leer hoe botten, gewrichten, spieren, zenuwstelsel, bloedsomloop,

hormoonstelsel, spijsverteringsstelsel en luchtwegen samenwerken.

·       Leer over contra indicaties.

Anatomie & fysiologie, 

30 uur
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03

De weg naar geluk staat in deze module centraal. We behandelen de vier

hoofdstukken en de yoga sutras met het achtvoudige pad van Patanjali.

Dit beslaat schrijf-, denk- en doe-opdrachten. Waarbij vooral wordt gelet

op toepassing van de leer en het gedachtengoed. 

Leerdoelen module 3

·       Bestudeer oude en moderne yogafilosofie (de yogasutras van

Patanjali).

·       Leer, ervaar en onderga de weg naar geluk.

Yoga

geestesweten-

schappen             

30 uur



If you want to find the

secrets of the universe, think

in terms of energy, frequency

and vibration.” ― Nikola

Tesla
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Didactische vaardigheden

50 uur

Tijdens deze

module staat het

leren lesgeven

centraal. Hoe

breng je jouw

inzichten het best

over op een

groep. Wat vraagt

dat van jou en

waar kun je op

letten? Kortom,

het aanleren van

vaardigheden

zodat je een ander

ook echt iets kunt

leren. 



Maar ook het samenstellen van een goede les, komt aan bod.

Waar voldoet zo’n les aan en hoe bouw je het op de juiste

manier op? Dat gaat overigens een stuk verder dan alleen de

inhoud. Even zo belangrijk is hoe jij als docent wordt ervaren, de

manier waarop je voor de klas staat, jouw energie overbrengt op

cursisten en gebruikmaakt van je stem en lichaam.

Zie deze module dus niet alleen als manier om het docentschap

onder de knie te krijgen, maar vooral om kennis over jezelf en

yoga te verdiepen. Welke energie breng jij in een groep en hoe

kun je van elkaar leren. Gedurende deze module krijg je ook de

mogelijkheid om stage te lopen. Een interessante aanvulling als

je uiteindelijk zelfstandig wil lesgeven. 

Leerdoelen module 4

·       Bouw en ontwikkel een eigen yoga-lesprogramma.

·       Begrijp de waarde van een goede demonstratie, vanuit

vertrouwen, duidelijkheid en precisie.

·       Leer het belang en het gebruik van leermiddelen.

·       Leer meer over energieën, hoe daarmee om te gaan en hoe

jij overkomt op anderen.

·       Doe praktische kennis en ervaringen op in het lesgeven.



Ayurveda, 10 uur

Onder Ayurveda verstaan we de

kennis van een lang, gelukkig en

gezond leven. Het is zowel een

levenswijze als een holistisch

geneeskundig systeem.

Ayurveda is in 1977 door de

WHO (World Health

Organisation) officieel als

geneeswijze erkend, met de

opmerking dat deze vaak

oplossingen biedt daar waar de

westerse geneeskunde stopt.

Deze module staat in dat teken.

Leerdoelen module 5

·       Ontwikkel een levenslange

hulpbron voor toekomstige

inspanningen tijdens je

yogareis.
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Adem in & adem uit 



Data, locatie en

kosten

Binnenkort start een nieuwe opleiding tot Yoga-teacher, en wel op 5

februari 2023.

De vaste opleidingsdagen zijn op zondag, van 9.30 uur tot 17.00 uur. 

De opleiding vindt plaats in het trainingscentrum van 'You are the

Buddha', de internationaal erkende Yoga School in Breda. Deze bevindt

zich in het centraal station in Breda, naast Starbucks. Het adres is

Gravinnen van Nassauboulevard 37 in Breda. 



De opleidingsdagen

voor 2023 (data onder

voorbehoud)

Feb. 5, 19

Mrt 5, 19

Apr 2, 16, 23

Mei 7, 14, 28

Jun 11, 25

Jul 2

Aug 27

Sept 10, 17

Okt 1, 8, 22

Nov 5, 19

Reserve: Dec 17  



Kosten

De Yoga-teacher opleiding kost in totaal 2750 euro. Dit is exclusief de

benodigde literatuur. Sommige werkgevers vergoeden deze opleiding in

het kader van persoonlijke ontwikkeling, ter ondersteuning van

herintreders of medewerkers die herstellen van burn-outklachten.

Informeer dan ook naar de mogelijkheden bij jouw werkgever.



“Each morning, 

we are born again. 

What we do today is what

matters most.” 

-Buddha

 

 



Ter ondersteuning van de modules, is het noodzakelijk literatuur aan te

schaffen. Zonder literatuur kan de opleiding niet volledig doorlopen

worden. Het gaat om de volgende literatuur (ongeveer 90 euro in

totaal):

Verplichte literatuur

•   Yoga Sequencing by Mark Stephens

•   Yoga Sutras of Patanjali by Swami Satchidananda óf Zien door yoga

van J. Dijkstra & S. Cantore

•   Functional Anatomy of Yoga by David Keil

•   The complete guide to yin yoga by Bernie Clark

Aanbevolen, verdiepende, maar niet verplichte literatuur:

•   The Heart of Yoga by Desikachar

•   Light On Yoga by B.K.S Iyengar 

•   Yoga, mind, body and spirit by Donna Farhi

•   Insight Yoga by Sarah Powers

•   Teaching Yoga: Essential Foundations and Techniques by Mark

Stephens

•   Yoga and Ayurveda: Self-healing and Self-realization by David

Frawley

Literatuur



Inschrijven

Je schrijft je in voor de Yoga-teacher opleiding via

www.youarethebuddha.com/online-boeken en de aanbetaling van 750

euro te voldoen.  Zodra de aanbetaling is gedaan, ben je verzekerd van

een plaats in de opleiding. Mocht de opleiding reeds zijn volgeboekt, dan

krijg je de aanbetaling teruggestort. 

http://www.youarethebuddha.com/online-boeken


I roll my mat out and step inside a world of

self-discovery, mine.

Here is where I listen to myself, to learn

just how to be myself…

to grow, and reach and stretch,

I feel my boundaries.

 

For this is where I seem to be, a healthier,

calmer newer me.

And when my body’s nourished, my spirit

takes a forward step,

 

I contemplate the wisdom’s known,

relinquished now, in Child’s pose.

 

 



Over You are the Buddha

opleidingscentrum

De Yoga-teacher opleiding wordt verzorgd door You are the Buddha, de

internationaal erkende Yoga School in Breda. Eigenaar van deze school,

en hoofddocent van de opleiding is Marlies Tobias. Marlies is

geregistreerd E-RYT500, YACEP yogadocent bij Yoga Alliance en zij

beoefent sinds 2002 yoga. Marlies heeft verschillende Yoga-

docentopleidingen en meditatie trainingen en opleidingen gevolgd in

yoga-paradijs Californië, Los Angeles en in Nederland. Waaronder een

200-uur Hatha Yoga Teacher Training bij Stephanie Pafford (Akasha

Yoga) uit San Diego. Een 300-uur verdiepende yoga docentenopleiding

bij Wanderlust Hollywood Yoga Studie in Los Angeles. Mindfulness

trainingen bij de University of California in Los Angeles. Daarnaast is zij

ook adem coach en specialiseert zij zich momenteel tot yoga en

mindfulness trainer bij de Mindfulness Academie in Amsterdam en en

als yoga therapeut bij de International Association of Yoga Therapists. 

Marlies heeft in de VS en Nederland verschillende Yoga-

opleidingen verzorgd. De Yoga-opleidingen worden bij

Yoga Alliance gemiddeld met 5 sterren beloond. En

cursisten beoordelen deze opleiding van You are the

Buddha overall met een 9,2.



“Ik ben dankbaar en blij dat ik de kans heb gehad om persoonlijk te

trainen met enkele van 's werelds beste yogaleraren, zoals: Schuyler

Grant, Noah Maze, Annie Carpenter, Carry Owerko, Tias Little en Tara

Judelle. Zij gaven mij de ultieme basis, het onbegrensde vertrouwen en

creëerden een aanstekelijk enthousiasme voor het doceren van Yoga.

Wat een droom om dat door te geven aan anderen.”

Marlies Tobias 

(eigenaar en hoofddocent)



Dit is wat cursisten 

over docent Marlies zeggen:

Hanny Bronger:

Marlies is een geweldige yoga teacher. Ze heeft veel kennis en geeft les

vanuit haar hart. Wat ik erg waardeer, is dat ze je goed in de juiste

houding weet te praten en als ze ziet dat je met een pose worstelt, zal ze

je komen helpen of je een alternatieve pose geven. Aan het einde van

elke les is er ruimte voor een praatje en vraagt ze ons wat onze behoeften

of doelen zijn of op welk gebied we vooruitgang willen boeken. Marlies

gebruikt deze informatie om de volgende yogales op te zetten.

Leandra Marshall:

I'm currently taking the 200 hour teacher training with Marlies and I can

already tell that it has changed my life. My favorite part of the training is

the communication between classmates- during anatomy lessons and

practice teachings. We are encouraged to talk and share and ask

questions. You can even email and text Marlies questions and she will

always answer them! This is a complete teacher training because we

learn so much, not just about asana but about the spiritual aspects and

the history of yoga. I highly recommend taking a teacher training with

Marlies.



“If you want to learn

something,

read about it.

If you want to

understand something,

write about it.

If you want to master

something, 

teach it.” 

-Yogi Bhajan

 



Contact 

Bezoekafres:
Station Breda, naast Starbucks 

 
Marlies Tobias
06-51350547

marlies@youarethebuddha.com
www.youarethebuddha.com

 
 


