Praktijk de Meridiaan opent haar deuren aan Steiger 4
Myléne Glerum was tot voor tien jaar geleden een echte wereldreizigster. Totdat zij zich samen met haar gezin settelde in Ouderkerk.
Alweer ruim 8 jaar geleden startte zij als gediplomeerd Shiatsu therapeut haar “Praktijk de Meridiaan” in Ouderkerk.

verbouwd en geschikt gemaakt voor het geven van Do-In Yoga lessen,
workshops en Shiatsu behandelingen. Mylene wil de ruimte, op de tijden
dat zij er geen gebruik van maakt, verhuren aan anderen die ook met
yoga, meditatie, reiki, coaching enz. bezig zijn.

Tot nu toe werkt Mylene “op locatie” zoals in gymzalen, recreatieruimtes,
sportzalen en bij mensen thuis. Wekelijks heeft zij vaste opdrachten bij
bedrijven waar zij Shiatsu stoelmassages en Shiatsu behandelingen op de
mat verzorgt. Ook de vraag naar Do-In yoga workshops bij bedrijven blijft
groeien.
Do-In Yoga
Door de Shiatsu opleiding kwam
Mylene in aanraking met Do-In
dat haar zo raakte, dat zij er steeds
meer over wilde weten. Boeken
werden aangeschaft, workshops
werden gevolgd en dit alles
resulteerde in het volgen van de
opleiding tot Do-In docent die zij
afsloot met een diploma.
Mylène werd een autoriteit op dat
gebied. De ambitie om daarin wat te gaan betekenen voor anderen werd
steeds sterker. In de ruim vier jaar dat zij de Do-In yoga lessen geeft heeft
zij nu vijf vaste groepen, voor vrouwen, partners, senioren en kinderen.
Nu de mannen nog!
De groepen worden groter en Mylene was toe aan een eigen ruimte. Ook
de ideeën om workshops in thema te geven liggen klaar. Thema’s zoals
neerslachtigheid, vermoeidheid, overgang en afvallen. Het moderne leven
kan heel druk en stressful zijn. Vaak kun je hierdoor uitgeput raken. Je
vergeet om in te “tunen” op jezelf, vaak zonder je daarvan bewust te zijn.
Do-In yoga en Shiatsu kunnen je hierbij helpen, je lijf wordt sterk, je geest
helder en je krijgt meer energie.
De cirkel is rond
Twee weken geleden kwam de
studio aan Steiger 4 (tegenover de
Harmonie) vrij, door het vertrek
van “Best of Whisky.com” naar de
Abelenlaan. De lang gekoesterde
wens van een eigen praktijk ging
in vervulling.
De ruimte wordt momenteel

Een bijzondere kennismaking
voor een goed doel
Op 10 december, tijdens de Winterfair kun je kennis maken met
Mylène en de ontspannende effecten van Do-In Yoga. Je kan die dag
deelnemen aan een van de Do-In yoga lessen. De lessen worden die
dag op donatiebasis gegeven voor:
“Serious Yoga” van 3FM Serious Request
Yoga’en -met zoveel mogelijk mensen- om aandacht te vragen, geld
in te zamelen en positieve energie te genereren voor de stille ramp:
“Adem mee tegen kindersterfte door longontsteking”.
De Do-In yoga lessen worden gegeven om 10.00, 12.00, 14.00 en 16.00
uur. Aanmelden kan via de website www.praktijkdemeridaan.nl.
Bellen kan ook! Ook wie niet deelneemt aan een les is natuurlijk van
harte welkom!
Als je alles wilt weten over Praktijk de Meridiaan en de workshops,
cursussen, behandelingen, proeﬂessen en meer ga dan naar
www.praktijkdemeridiaan.nl
Voor vragen kan je altijd bellen of mailen. Stap ook gerust eens binnen.
Mylene Glerum
06-37230265
info@praktijkdemeridiaan.nl
Steiger 4 (t/o De Harmonie en naast kleermaker Durmaz)
2935 AM Ouderkerk a/d IJssel

