Missie

Lichter leven met yoga
• Geestelijke & fysieke gezondheid op nummer één
• Bevrijdende inzichten uit de yogafilosofie
• Wijsheid van Ayurveda
• Lief zijn voor jezelf en voor anderen
• Simpeler, ontspanner en bewuster leven

Missie van de YOGAKRANT is om de yoga filosofie te vervlechten
met ons dagelijks leven. De krant is voor iedereen, voor mensen
die meer rust willen en meer willen genieten. Die in beweging
zijn, die willen groeien, ervaren en ondernemen. En de wereld
mooier, rustiger en liefdevoller willen maken. De YOGAKRANT
kijkt verder.
De YOGAKRANT gaat over yoga in de breedste zin van het woord:
eenheid, samendoen, rust en ontspanning, verantwoordelijkheid
nemen voor jezelf én de wereld. De insteek is positief en
inspirerend: wat kunnen wij doen om de wereld, ons leven en onze
relaties (nog) beter te maken?

12 % van de 16 miljoen
Nederlanders
doet aan yoga
Bron: www.yoganederland.nl

www.yogakrant.nl Voor jezelf, de ander en de wereld

de krant voor flexibele wereldburgers

de yogakrant
yoga lifestyle • mindfulness • meditatie • gezondheid • bewustzijn • yogafood • ayurveda • simple life

Yoga verandert je leven
# Elke dag yoga

Elke dag soepel door yoga, kennis over voeding, lessen uit de
ayurveda, balans in je gezondheid evenwicht en harmonie in je
leven

# Versimpel

Versimpel je leven: je keuzes, kleding, huisinrichting, slaappatroon,
voeding en dagelijkse gewoontes en ontwikkel innerlijke rust

# Levenslessen

Verrassende inzichten, innovatieve visies,

Foto: Harold Pereira Kleding: Urban Goddess

authentiek leven

# Tips

Toepasbaar in het dagelijks leven, meer rust, betere
gezondheid, gezonde relaties
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Gedrukte oplage

27.000
verschijnt

4x per jaar

www.yogakrant.nl Voor jezelf, de ander en de wereld

De meest relaxte
yoga goodies

De leukste
mailwinacties

Persoonlijke
ontwikkeling

Yogavrouw
yogaVrOUW
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Het Mysterie Van De VrOUW
in het lichaam van een vrouw zitten vele geheimen opgeslagen. Van dood en
leven, van seksueel ontwaken en van levensenergie. deze wijsheid is nog steeds
onbegrepen, gevreesd en verborgen. Het komt namelijk niet overeen met religies of
andere maatschappelijk gecultiveerde conditioneringen.
er was ooit een tijd waarin het
vereren van de Godin, het vrouwelijke
principe van God, dominant was. Het
Matriarchaat. Wat logischer is dan het
idee van een mannelijke God, omdat
uit het lichaam van de vrouw een nieuw
leven wordt geboren. Dichterbij de
scheppingskracht kom je niet.

9

tiPs!

In de trainingen van School of Shakti
werken we met de Divine Feminine en
vrouwelijke kracht. Het lichaam reageert
en herkent de teachings van de het heilige
vrouwelijke principe. Sensualiteit, plezier,

Van verlangen naar vrijheid
bijna iedereen heeft in meerdere of mindere mate een dwangmatige relatie
met verlangen. Verlangen om het goed te doen, verlangen naar macht,
verlangen naar kennis, verlangen om iets tot stand te brengen, verlangen
naar systematisch handelen. we geven onszelf of mensen in de omgeving
die daar iets teveel aan lijden dan stempels als bijvoorbeeld ‘controlfreak’
of ‘dwangneuroot’. Het controlerende element van verlangen ontneemt ons
de vrijheid om met een open houding naar het leven te kijken. Controle is de
grootste vijand van vrijheid.

Het OntSlUIeren Van OnZe
VrOUWelIjke kracHt, Heelt OnS
en HerenIGt OnS Met Het HeIlIG
VrOUWelIjke PrIncIPe.

een slachtofferrol. Het ontsluieren en aan
het licht brengen van deze vrouwelijke
kracht heelt ons lichaam, herstelt onze
eigenwaarde en herenigt ons met het
heilig vrouwelijke principe.
Met kennis over vrouwelijke seksualiteit
kunnen vrouwen niet alleen meer
beschikken over hun eigen lichaam en
keuze van partner(s) maar ook kiezen
hoe zij hun leven willen leiden. Moeder,
alleenstaande moeder, bewust geen

speelsheid en het diepe weten. Begrijpen
en kunnen volgen van sensuele energie
in het lichaam. We dragen allemaal die
mystieke vrouw in ons die wil ontwaken.
We geven haar een stem en support door
de levensenergie vrijelijk te laten stromen
richting extatische en orgastische
ervaringen van het vrouw-zijn. elke cel
zal aangewakkerd worden en weer tot
leven komen om te gaan staan en stralen
in vrouwelijk leiderschap. In vertrouwen,
liefde, schoonheid en zorg. Vrouwen met
kwaliteiten om energie te veranderen
in een ruimte, om mensen te raken,
inspireren en verbinden. je zou kunnen
zeggen ter ere van de Divine Feminine,
haarzelf en de wereld met haar bewoners.

een ritueel: de vrouwen staan op een rij, tegenover hen staan
andere vrouwen, zij representeren de zielendelen, die bang zijn
voor de brandstapel, zich niet durven laten zien. als deze delen zich
laten zien, door de vrouwen heen, is de kans groot dat de vrouwen
verbrand worden, verketterd, verdronken, opgesloten in kerkers,
gemarteld of gedood.

www.schoolofshakti.org

bekkens en baarmoeders. Ik trommel
en zing en vertel de zielendelen dat ze
bij deze aardse vrouwen horen, dat ze
deel zijn van de nu levende vrouwen, dat
zij ze nodig hebben om nu te kunnen
leven, als krachtige vrouwen die hun
lichaam kunnen bewonen, volledig. Ik
vertel ze dat het 2017 is, dat het veilig
is en tijd is waarin de vrouwenkrachten
en daarmee vrouwelijke seksualiteit
terug mag komen. langzaam beginnen
de vrouwen naar elkaar toe te bewegen,
er wordt verdriet zichtbaar, maar ook
vastberadenheid en kracht. Uiteindelijk,
omhelsd iedere aardse, nu levende vrouw,
haar zielendeel die zo bang is verbrand
en verketterd te worden. er zijn tranen en
nog meer tranen, een collectief verdriet,
collectieve pijn, collectieve angst, die
ieder van deze vrouwen individueel
ervaart. en daarna een diepe rust, een
heel worden. Zolang is onze vrouwelijke
essentie, intuïtie, ontvankelijkheid,
veranderlijkheid, onze verbinding met de
dood iedere keer dat we menstrueren,
veroordeeld, dat we vergeten zijn hoe
vrouwenkracht eruitziet. Wat vrouwelijke
seksualiteit betekend. Heel ver is het weg
gestopt, in de krochten van onze zielen
en ergens ver weg in het collectief. en

SIFra nOOter

nu, massaal, worden de vrouwen wakker,
komt de kennis binnen, op alle niveaus,
er is een deksel af, de stroom van
vrouwenkrachten is op gang gekomen en
stroomt naar de aarde en naar eenieder
die er voor open staat.
De stappen die we dienen te gaan, om
onszelf vrij te maken, kunnen we niet
meer buiten ons bevechten, we dienen
het zelf aan te gaan, angst en schaamte
onder ogen te komen, ons te bevrijden
van onze angsten. De angst dat als we
laten zien wie we werkelijk zijn: seksueel
stromende, magische wezens, met
onuitputtelijke krachten, dat we dan
afgemaakt worden, niet alleen door
mannen maar ook door elkaar, door
zusters. Het verraad is zo groot geweest,
dat we uiteindelijk zelf onderdeel van
het verraad zijn geworden, we hebben
onszelf verraden, elkaar verraden, we
zijn ons gaan gedragen als suffe mutsen
of halve mannen, domweg omdat het te
gevaarlijk was om onze diepgewortelde
vrouwenkracht te leven.
Vrouwen, het is tijd, wordt wakker! laten
we weer liefdevol naar onszelf zijn, het
vrouwelijke verwelkomen, kwaliteiten
als zachtheid, ontvankelijkheid en het
donkerte gaan zien als Yin krachten. en
vandaaruit liefdevol en verwelkomend
zijn naar het mannelijke en onze mannen,
broers, zoons, vaders en grootvaders.
Sifra nooter is yogadocent en beoefent ze het
Sjamanisme en geeft trainingen. De afgelopen jaren
ontwikkelde zij de trainingen ‘Magie van seksualiteit’
en schreef het boek: ‘Het vergeten weten.’
www.sifranooter.nl

1. Dans (alsof niemand je ziet)
2. Voel je voeten op moeder aarde.
Maak verbinding met haar kracht.
3. leef op het ritme van de maan. als
je de energie van de maan volgt leef je
volgens een natuurlijk ritme, wat rust
en ontspanning geeft.
4. koester jezelf. Ontdek alle kritiek
die je jezelf geeft. Vergeef jezelf, heel
jezelf en ontmasker die kritische
stem.
5. Zie schoonheid in alles
6. Maak kleine altaartjes voor jezelf
op je werk en thuis. Gebruik kristalen,
zoutlampen, haarlokjes, boeddha’s
alles wat je koestert en je eraan herinnerd dat je een godin bent.
7. Ontdek zowel je milde en toegewijde kant als je onderzoekende, speelse
en extraverte kant.
8. Zorg dat je werk helend is, zowel
voor jezelf als voor anderen.
9. als het donker wordt, doe dan niet
direct de lampen aan, maar steek
kaarsen aan en verwelkom de nacht.

sjamanisme

Het sjamanisme is de oudste (nietreligieuze) spirituele stroming en komt
tegemoet aan menselijke behoeften
aan inzicht en harmonie. Beoefenaars
van het sjamanisme maken via
rituelen en trancereizen contact met
een andere werkelijkheid, met de
wereld van natuurgoden, geesten en
voorouders.
Het sjamanisme geeft aan alles een
betekenis. alles op aarde, elk dier,
iedere boom, de aarde, het water, de
lucht, het vuur, de dag, de nacht, de
zon, de maan, onze voorouders, heeft
een ziel, een unieke kracht en een
eigen plek in het grote geheel.
Via spirituele oefeningen, de
sjamanentrommel en rituelen kun
je een trance bereiken en kom je in
contact met een diep innerlijk weten
die in inzicht geeft in het grotere
geheel.

yogaVrIj
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lIcHaaM, HerStelt OnZe eIGenWaarDe

Vrijheid & brandstapelangst

De vrouwen kijken naar die delen van
hun ziel, die zo bang zijn, trillend staan
ze daar, die zielendelen die twijfelen
of ze willen incarneren, of ze zichzelf
willen manifesteren. achter ze staan een
aantal voormoeders, lang geleden zijn ze
gestorven, zij zijn nu licht, liefde, wijsheid.
Ze zijn bang en gaan liever richting de
voormoeders, naar de plek waar liefde
is, dan de materie in en zich te verbinden
met de lichamen van de nu levende
vrouwen. toch voelen ze ook kracht, ze
beschrijven hun oer weten, oerkracht,
hun magisch bewustzijn, verbinding met
seksuele energie, met hun buiken en

Van vrouw
naar godin

Verlangen speelt zich op verschillende
niveaus af. Op zich is er niet zoveel mis
met verlangen, het verlangen om te
leven bijvoorbeeld kan ons in moeilijke
periodes met ziekte of depressie toch
op de been houden. Dat is het verlangen
dat door wilskracht wordt gevoed, het is
een verlangen waarbij onze ‘mind’ een
hoofdrol speelt. Daarbij hoort ook het
verlangen om te scheppen, het verlangen
naar geborgenheid, naar zekerheid, naar
liefde en succes.
Op een ander niveau vindt het verlangen
naar zelfkennis of het verlangen om de
waarheid te vinden plaats, het verlangen
om het leven in het algemeen en ons
eigen leven in het bijzonder te begrijpen.
Dat kunnen we als een hoger niveau van
verlangen classificeren, maar we kunnen
het ook een subtieler verlangen noemen.
de toekomst
Verlangen wordt gevoed door een projectie
in de toekomst. Verlangen brengt met zich

mee dat wordt aangenomen dat ergens
in de toekomst het verlangen zal worden
bevredigd. Maar het verlangen wordt nooit
echt bevredigd, niet door iets tastbaars,
want alle dingen hebben een begin, een
midden en een einde. Ook gedachten
ergens over; ze komen, spelen even
rond en gaan weer. evenals inzichten,
begrippen, ervaringen, sensaties, alles
heeft een begin en een einde. Verlangen
wordt ook in de toekomst niet bevredigd,
omdat alles verandert, zodat nieuwe
verlangens de oude vervangen. Zelfs
als het verlangen bevredigd lijkt zal de
situatie weer veranderen, niets is blijvend.
impulsen
Verlangen ontstaat uit impulsen. Zowel
onbewust als bewust: Verlangen naar
eten, naar seks, ook verlangen komt en
gaat. In plaats van ons direct aan het
verlangen te binden, is er een andere
manier om met verlangen om te gaan.
Dat is het onderzoek, de observatie op
het verlangen in plaats van de projectie
in de nabije of verre toekomst. Het is de
moeite waard om zodra het verlangen
zich aandient er naar te kijken en te
‘verbranden’, het niet als voedsel aan de
‘mind’ te geven. Impulsen horen bij het
leven, ze hebben hun nut, maar zodra de
‘mind’ ze kaapt, verliezen we de vrijheid
om zelf een keuze te maken.
Hier en nu
een impuls op zich kan geen enkel kwaad

als wij opmerken dat het een impuls is en
er adequaat op reageren. als de impuls
een verlangen wordt en je meeneemt naar
fantaseren over iets in de toekomst raak
je de connectie met het huidige moment
kwijt.
Op het moment dat je verlangt naar iets
in de toekomst verlies je je vrijheid in
dat moment. Frustratie ligt op de loer,
ongemak, ontevredenheid met wat er
nu is. De illusie dat als we aan onze
verlangens tegemoet kunnen komen we
een ander ‘beter’ leven kunnen lijden,
ontneemt ons de vrijheid om het leven
zoals het nu is te voelen of ervan te
genieten. Dan kunnen we de vrijheid die in
het moment ligt niet benutten.
de diepe laag
Het verlangen naar iets anders ontneemt
de speelruimte en creativiteit die dit
moment aanreikt. Onder verlangens
gaan verborgen emoties schuil. als je
het verlangen onderzoekt, als je naar
binnen keert, kan het zijn dat je angst
of wanhoop tegenkomt. Wat ligt er ten
grondslag aan jouw verlangens? Wanneer
je in staat bent de emoties te herkennen
die het verlangen veroorzaken, wanneer je
daaraan voorbij bent, opent zich een diepe
altijd aanwezige laag van openheid en
rust, ruimte en uitgestrektheid, kansen en
mogelijkheden.
Vrijheid is het verlangen om los te komen
van het verlangen.

50% Korting

MaIl&WIn
YOGa WeekenD aMelanD
‘VrijHeid & bLijHeid’!
een relaxed weekend yoga, uitwaaien,
lekker eten, muziek, (reiki)massages,
chi Gong én een workshop creatief
schrijven/dichten! Het kan, in een
kampeerboerderij onder de vuurtoren,
tussen de paarden, met het strand op
loopafstand en het dorp Hollum naast
de deur. Inclusief zaterdagmiddaglunch
in Beachclub the Sunset. kies uit:
31 maart - 02 april / 19 - 21 mei /
09 - 11 juni / 14 - 16 juli. Prijs: t 245,-

Voeding & ayurveda

inclusief verblijf bij kampeerboerderij de kampen.

www.chefyoga.nl
de yogaKrant geeft 1 x 50% korting
op een yoga weekend ameland
weg! Mail* je adres naar
mailenwin@yogakrant.nl en doe
mee op een van de data voor slechts
t122,50! *voor 3 mei 2017
niet gewonnen, wel reserveren? o.v.v.
yogakrant2017 ontvang je 10% korting
op je boeking!

corine lepoutre is mindfulness
trainer bij de Mindful academy. In
april start de 8-weekse mindfulness

auyrVeda

training MBSr in Delft en begin mei
starten de 6-weekse heartfulness
trainingen in Zeist en ede.
www.mindfulacademy.nl
info@mindfulacademy.nl
de yogakrant
lente 2017 / 8

De keuze is reuze

yogaFOOD
Merle kOOManS Van Den DrIeS / COMMerCIeel DIreCteur ODIn www.odiN.Nl

mijn carrière in de biologische
VrIjHeID In beweging Marjon ParMentier / WWW.YOGaWOrkZ.nl ruim twintig jaar geleden begonaYUrVaStraM
sector met excursies naar biologische boerderijen in Flevoland en het
OOGkUSSen
organiseren van omschakelcursussen voor geïnteresseerde boeren.
Vrijheid is voor Myrna van Kemenade, yogadocente en eigenaar van
- de uLtieMe
yogadreams in Zaandam, groots goed en staat voor haar - na Liefde - op
ontsPanning
speciaalzaak in de buurt, allerlei producten
nummer 2. Vrijheid stroomt bij haar door alles heen!
Vooronline
uw ogen
bestellen of gewoon naar de
dat er iets moest veranderen. tijdens een

Foto: Harold Pereira

Sinds mensenheugenis komen vrouwen
in het geheim samen om deze oer
wijsheid te ontvouwen en te delen.
Om te ontsnappen aan dagelijkse
onderdrukking. Ze laten tijdens deze
bijeenkomsten Divine Feminine, het
heilige vrouwelijke principe ontwaken.
Vrouwelijke seksualiteit wordt in iedere
religie onderdrukt. Met de komst van
het Patriarchaat zijn vele passages
uit de bijbel en het nieuwe testament
geschrapt en veranderd, als het te
maken had met de vrouw. Helaas ten
nadele van de vrouw. en het is juist die
kracht van de vrouw die een mens kan
veranderen. een mysterieuze kracht
vermengt met diepe wijsheid. Onze
maandelijkse cyclus, het dragen en
baren van een kind, het verliezen van een
(ongeboren) kind, menopauze, relaties
en seks, zijn thema’s die onbesproken
blijven. De levenskracht die in onze
baarmoeder zit, het leven en de dood.
Wanneer een vrouw eenmaal kennis heeft
gemaakt met haar innerlijke vrouwelijke
krachten en wijsheid, past zij niet meer in

MarcIa SanDerS

kinderen, één of meerdere partners. Dit
met een bewust schijnend licht. Uit het
drama en naar innerlijke wijsheid. Zo
creëren we een generatie van vrouwen
die beschikken over kracht van de Divine
Feminine.

“als ik in vrijheid kan leven dan voel ik dat
ik in balans ben, zoals we in de yoga ‘in de
flow’ noemen. Daaruit komen de mooiste
en beste beslissingen.”
aLs iK in VrijHeid Kan LeVen dan
VoeL iK dat iK in baLans ben
Volg je hart
Het volgen van je hart, en het leven leiden
dat je wilt leiden is ultieme vrijheid voor
Myrna. Op die manier ontstaat kracht en
de mooiste dingen. “Voor mij is vrijheid
dat je kunt doen wat je écht leuk vindt,
waar je hart naar uitgaat.’ toen Myrna
jaren geleden op een punt in haar leven
kwam dat ze dat niet meer voelde, gaf

yoga haar de vrijheid terug.
Van dans naar yoga
Van jongs af aan voelde ze de vrijheid in
beweging en is dansen haar passie. Dat
gevoel van vrij en creatief zijn, wilde ze
omzetten in een beroep. Ze werd danseres
en trad onder meer op in musicals
van joop van den ende. “De eerste
maanden kon ik al mijn creativiteit kwijt
in een nieuwe rol. Maar toen elke avond
hetzelfde werd en elke danspas vooraf
vast stond, ging het me tegenstaan. Zelfs
toen ik de hoofdrol had! Ik ervaarde geen
vrijheid en kreeg er letterlijk een knoop
van in mijn maag. De passie voor dansen:
mezelf vrij en creatief uiten, voelde ik
niet meer.” Dat was voor haar het punt

hoek.bijHet
reis naar thailand kwam ze in aanraking
tijdenssupermarkt
de pauze opom
hetdewerk,
uwassortiment
heeft zich
uitgebreid
met koekjes,
met yoga en voelde dezelfde ervaring
yoga-sessie,
op reis
in het vliegtuig
of chips,
frisdranken,
vleeswarengeeft
en zelfs kant-endie ze als kind had: vrijheid in beweging.
gewoon
in bed. Dit oogkussen
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keuze is reuze.
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enDe
verfrissende
bereikt?
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koelte Doel
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de ogen.
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van je boodschappen, waar je je geld aan
mensen
in nederland binnen handbereik
ze past. Dat
is vrijheid!”
besteedt. Want met elke euro die je uitgeeft,
gekomen. Je kunt naar de biologische

bepaal je mede hoe de wereld achter jouw
boodschappen eruit ziet.
eKo brengt biologisch een stap verder
een van de dingen waar je op kunt letten,
is of de winkel waar je boodschappen doet
ekO-gecertificeerd is. al sinds 1973 staat
het ekO-keurmerk (www.eko-keurmerk.
nl) in nederland garant voor producten
van biologische oorsprong. Sinds de
introductie van het europees biologisch
keurmerk in 2011 (het groene blaadje),
heeft ekO een nieuwe betekenis gekregen
als het keurmerk voor boeren, bedrijven,
winkels en horeca die stappen verder gaan
in innovatie en verduurzaming. De ekOcertificering voor winkels is in 2016 in
samenwerking met de Biowinkelvereniging
vernieuwd en uitgebreid. naast de
al bestaande eis van minimaal 90%
biologische producten, zijn eisen
toegevoegd op het gebied van verpakkingen,
energie, sociale aspecten, gezondheid en
voedselverspilling. Bovendien kiezen de
winkels twee ontwikkelthema’s per jaar. De

ruim 100 ekO-gecertificeerde winkels zijn
daarmee de meest duurzame winkels voor
levensmiddelen en maken van biologisch
een werkwoord.

recepT uiT ‘all day bowls’:

deNise KorTleVer

Snelle tortelloni met
erwtenpuree

supermarkten (diepvries).

laat de wontonvellen ontdooien.
Pureer de erwten met de citroenrasp en
-sap, peterselie en 2 el olijfolie tot een
smeuïge puree. Breng op smaak met
peper en zout.
Schep een lepel erwtenpuree en wat
geitenkaas op een wontonvel en maak de
randen vochtig. Vouw het vel diagonaal
over de vulling heen tot een driehoekje.
Maak dan de puntjes nat, vouw ze naar
elkaar toe en druk goed aan. Herhaal dit
met de overige wontonvellen.

zoete aardappelsoep
met wortel en
kikkererwten

kook de tortelloni in een grote pan
gezouten water in ca. 3 minuten gaar.
Giet af en verdeel over 4 kommen.
Besprenkel met de overige olie en
bestrooi met pistachenootjes. Serveer
meteen.
Tip: maak meteen een flinke voorraad, want de
ongekookte tortelloni kun je prima invriezen. kook
de bevroren pasta gewoon een minuutje langer.
Bereiden: 40 minuten

Variaties voor de vulling:
Geroosterde pompoen en feta, serveren
met salieboter.
ricotta en spinazie en nootmuskaat,
serveren met tomatensaus.
Crème fraîche, forel en dille, serveren
met olijfolie en citroensap.

all day
bowls

Voor 4 personen
50 wontonvellen*
400 g doperwten (diepvries is prima)
rasp + sap van 1 citroen
1⁄2 bosje peterselie
6 el olijfolie
125 g zachte geitenkaas, verkruimeld
4 el pistachenoten, fijngehakt
*Wontonvellen koop je bij toko’s en sommige grote

& eigenaresse winkel: www.infnti-lifestyle.com

licht, makkelijk
en ontspannen;
de bowl staat
symbool voor een
nieuwe manier van eten. Met
de ruim 60 prachtig gefotografeerde recepten in
all-day bowls is het de hele dag genieten! Het
boek is geïnspireerd op de heerlijke recepten in
een kom die Denise kortlever over de hele wereld
proefde. Van smoothiebowls met granola als

De illusie van vrijheid

Gelukkig stimuleren ook steeds meer
instanties, zoals het Voedingscentrum
en rIVM, méér plantaardig en minder
vlees te eten. Volgens het rIVM beter
voor je gezondheid én het milieu. Voedsel
zorgt wereldwijd namelijk voor 25% van
de uitstoot van broeikasgassen, en 55%
daarvan is door dierlijke producten.
Daarnaast heeft een plantaardig dieet een
gunstig effect op onder andere hart- en
vaatziekten en diabetes.

yoga & vlees eten
Door mijn yoga beoefening is mijn
overtuiging alleen maar versterkt waarom
vegetarische voeding het beste is. De
vertering van vleesproducten kost het
lichaam veel energie en maakt het traag
en lui. Door het ontbreken van dierlijke
eiwitten worden de spieren soepeler en zal
het lichaam zich makkelijker voegen aan
yogahoudingen.
Daarnaast is voor yogi’s ahimsa
(geweldloosheid of niet beschadigen) een
belangrijk thema. Vleesconsumptie gaat
altijd gepaard met geweld, ook al heeft het
dier een goed leven gehad. er bestaat geen
geweldloos vlees.
Misschien ben je er minder van bewust dat
een dier, voor het wordt geslacht, angst en
stress zal hebben. Hier verbind je je mee
bij het eten van vlees en dit kan leiden tot
agressief gedrag in handelen en denken.
Het wel of niet eten van vlees is een
persoonlijke keuze, en minderen kan
zeker al helpen, voor jezelf en de aarde.
en kies dan
biologisch,
van
dieren die
tenminste
een gezond
leven hebben
gehad.
*rIVM =
rijksinstituut

Moe?

in het alleroudste geschrift over yoga, de bhagavad gîtã, wordt gezegd: ‘de guna’s
weren zich’. de guna’s (fundamentele eigenschappen of hoedanigheden van de
natuur) vormen letterlijk alles wat je bent, doet en denkt. Je persoonlijkheid zou
volgens de bhagavad gîtã onderworpen zijn aan deze guna’s, die bestaan uit:
sattva (orde), rajas (beweging) en tamas (handhaving).

‘Je ziet er gezond uit voor iemand die
geen vlees eet’, krijg ik vaak te horen.
puur gebaseerd op mijn ervaring ben ik er
van overtuigd dat je geen vlees nodig hebt
voor een gezond voedingspatroon.

toch vragen mensen me nog vaak waarom
ik geen vlees eet. Maar met de huidige
kennis is het beter je af te vragen waarom
je wel vlees zou eten.
alohabowl met frambozen,
kokosmelk en granola

Dit is een van de handigste keukenshortcuts die ik ken: van wontonvellen
maak je in een handomdraai gevulde
ravioli, perle of tortelloni. De
flinterdunne aziatische deegvelletjes zijn
ideaal om als Italiaanse pasta te vullen
en ik heb daarom altijd een voorraadje in
de vriezer liggen.
Deze versie vul ik met een snelle
felgroene erwtjespuree, die ik ook
weleens als dip (bij rauwkost of
Italiaanse soepstengels) of als bijgerecht
(bij op de huid gebakken zeebaars)
maak. Gecombineerd met pittige
geitenkaas levert het lichte, zijdezachte
tortelloni op, die je eenvoudig serveert
met een lekkere groene olijfolie en
heel fijngehakte pistachenootjes.

Ben je
wat je eet?
Jolanda doolaard, yogadocente

Begin dit jaar hebben de 19 biologische
supermarkten van Odin het ekO-certificaat
voor winkels overhandigd gekregen.
Daar zijn we trots op, omdat we daarmee
duidelijk kunnen laten zien waar we al heel
lang aan werken (100% biologisch, zo min
mogelijk voedselverspilling, faire handel,
etc.). We zijn dagelijks bezig met een
duurzame wereld. Het is goed om aan de
buitenwereld op een open en transparante
manier te laten zien hoe we dat doen.
zodat we jou als consument kunnen
helpen bij het maken van de keuzes voor
je boodschappenmandje. Want de keuze is
reuze, maar de effecten zijn vaak moeilijk
te overzien. Wat mij betreft is het een
hele goede zaak dat het ekO-keurmerk in
nederland op die manier bijdraagt aan een
verdere ontwikkeling en verbetering van
duurzaam voedsel.

yogaaYurVeDa
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elke serieuze yoga-opleiding behandeld
deze begrippen. Persoonlijke vrijheid
wordt in het licht van de guna’s als
een illusie gezien. Wij zouden ons
verbeelden vrij te zijn maar zijn het
nauwelijks. al onze handelingen,
gedachten, neigingen en gewoonten
zouden voortkomen uit de energie van
de guna’s. Voor de vrijheidslievende
mens een onaangename wetenschap.
Yoga is ook een geesteswetenschap die
deze ónvrijheid uitlegt. Om werkelijk
vrij te worden is er iets nodig, althans
volgens de yoga zoals dat in de
Bhagavad Gita beschreven is. en dat
is het gewaar zijn van je gehechtheid
aan alles. een mens die zichzelf als
ongehecht ziet, kan net zo goed stoppen
met dit proces en rustig zijn droomslaap
voortzetten. Want iedereen is gehecht
en de één beseft dat meer dan de
ander. Gehechtheid brengt echter ook
pijn met zich mee, want alles waaraan
je gehecht bent, of dat nou een mens
is, een huis, je werk of een ideaal, het
houdt een keer op. Het verlaat jou, vroeg
of laat. Yoga is ontstaan uit de zucht van
de mens om zich te bevrijden van deze
pijn. De hele Bhagavad Gita is daar een
weergave van. Ware vrijheid begint dan
ook te ontstaan wanneer je de relativiteit
gaat inzien van elk doel dat je jezelf
gesteld hebt. Dat betekent niet dat je
dat doel dan maar moet laten varen.
Het wil zeggen dat het je niet zoveel zou

Yoga is geen doel, yoga is
een weg. Verstar niet door
de discipline van de yoga.

moeten uitmaken of je het doel bereikt.
Het gaat er om dat je – ongehecht aan
dat doel – gewoon je werk doet. Maar
het kan ook betekenen dat je meer
naar je eigen natuur gaat leven als je
je doelen wat losser gaat maken om
ze uiteindelijk niet zo belangrijk meer
te vinden. In de ‘bijbel’ van de yoga, de
Sutra’s van Patanjali, wordt aangegeven
in I:23: je kan stoppen met oefeningen
die veel van je wilskracht vragen. Je
geeft je wil en al je verlangens gewoon
weg aan Ishvara, een symbool van de
hoge natuur. Vrijheid ontstaat dan door
dat weggeven. Het leven van streven en
strijd transformeert zich naar rustige
overgave. Maar: vrijheid stellen als
doel en je daar vervolgens aan gaan
hechten is weer terug bij af. Dan ga je
opnieuw voorbij aan je eigen natuur;
maak dus die zogenaamde vrijheid niet
zo belangrijk! Momenteel is het begrip
‘vrijheid’ in nederland een gloeiend
hot item. Het wordt in de politiek op
alle mogelijke manieren vervormd en
gekneed om er politieke winst uit te
slaan. De yogi, de mens die het wezen
van yoga vanuit het hart beleeft, voelt
zich niet geroepen om zich met die
woeligheden (de guna’s weren zich!) te
bemoeien. De yogi is ín de wereld maar
niet ván de wereld. zijn vrijheid is geen
politieke vrijheid maar ware vrijheid, dat
is de vrijheid in het eigen hart. De yogi
veroordeelt niemand, volgt niemand,
praat niet mee en praat niet tegen. toch
zal hij niet opvallen als een zonderling
want opvallen is de behoefte van het
ego, en ook daarin heeft de yogi de
onvrijheid ontdekt. kortom, laat los en
vier je vrijheid als je eigen natuur!
Tekst: Vaidya robert swami persaud Bij de
Hogeschool ayurveda Geneeskunde en ayurvedisch
geneeskundige volg je o.a. Opleidingen tot ayurvedisch
Massagetherapeut www.ayurveda-center.com

ga Naar de ayurVeda
TherapeuT!
Door Frederieke Couvée

het lijkt wel of steeds meer mensen
moe zijn. bij de ayurveda Therapeut
zeggen de meeste mensen die
langskomen, dat ze zich niet in
balans voelen. Veel mensen hebben
een lijstje met klachten en het is
opvallend, dat vermoeidheid daar
vaak bij hoort.
Soms is er vanuit de reguliere kijk
geen duidelijke oorzaak aan te wijzen.
Vaak gaat de cliënt dan verder zoeken,
en komt bij ayurveda terecht.
ayurveda kan een uitkomst bieden
bij vermoeidheidsklachten. ayurveda
is een meester in het vinden van de
oorzaak: in plaats van het zoeken naar
virussen en andere ziekmakers van
buitenaf, kijkt het naar de balans van
de drie dosha’s Vata, Pitta en kapha en
hierop wordt de diagnose gebaseerd.
De ayurvedische Practitioner werkt
als een rechercheur: door middel van
vragen, pols- en tongdiagnose zoekt
hij naar de oorzaak. en wanneer deze
gevonden is, kunnen de juiste remedies
worden ingezet. zo verdwijnen niet
alleen de vermoeidheidsklachten,
maar wordt aan balans gewerkt voor
lichaam, geest en ziel. Bewustwording
speelt hierbij een belangrijke rol:
wanneer de cliënt begrijpt hoe de
klachten zijn ontstaan, kan hij of zij
voorkomen dat deze opnieuw ontstaan.
sport?
Sommige personen denken dat
meer sporten de vermoeidheid weg
kan nemen, maar sport en andere
vormen van lichaamsbeweging kunnen
beter worden uitgesteld tot er weer
voldoende kracht is. Dagelijks een
ommetje buiten de deur is wel aan te
raden, frisse lucht geeft verse Prana
aan de weefsels!
ayurveda is geen quick fix is en
geduld is nodig bij de behandeling
van chronische aandoeningen, zoals
vermoeidheid. ayurveda bewijst al
duizenden de jaren dat het dit soort
klachten kan verhelpen en schenkt
ons de prachtige kennis om te zorgen
dat wij in harmonie met onze eigen
natuur kunnen leven. zo voelen we ons
niet alleen tijdelijk energieker, maar
groeien we toe naar een perfecte en
blijvende balans!

voor Volksgezondheid en

www.yogisan.nl

Milieu

ontbijt, rijk gevulde salades als lunch on the go tot
waanzinnige burritobowls bij het diner.
auteur: Denise kortlever / 9789000352425
Spectrum t 20,00

Tip: eet 40 dagen geen vlees en

de yogaKraNT geeft 3x ‘all day
bowls’ weg! Mail* je adres naar
mailenwin@yogakrant.nl

ervaar wat het doet met je lichaam en
geest. zoals mooi staat beschreven
in Patañjali’s Sutra’s: “inzicht en
wijsheid kunnen alleen maar rijpen
als vruchten van je eigen ervaring”.

*voor 3 juni 2017

Mogelijke oorzaken vermoeidheid:
glutenintolerantie: minder goede
werking van de darmen, waardoor
vitamines niet worden opgenomen (B12
tekort) Teveel koffie, zout of suiker: je
hartslag wordt opgejaagd en dit put je
lichaam uit. tevens kan het een ijzer en
vitamine tekort veroorzaken.

De mooiste publicaties

Elke dag yoga
• Feelgood Yoga
Feelgood yoga

Yoga voor moeders

Het boek Feelgood yoga helpt je
om in je dagelijkse leven goed
voor je ziel, je lijf en je voeding
te blijven zorgen. Creëer rust en
ruimte voor jezelf en je emoties
en leer liefdevol naar je leven te
kijken. Een aanrader voor alle
drukbezette mensen!

Dit boek staat boordevol tips en
eenvoudige yoga en meditatieoefeningen die je op elk moment
van de dag tussen de verschillende activiteiten door kunt doen.
Door de tips en oefeningen in dit
boek keer je terug naar jezelf
en ben je een bron van rust voor
je kinderen. Haar levensmotto
is dat werk en stress nooit in de
weg zouden mogen staan van het
genieten met je kind(eren). Yoga
geeft troost, rust, moed en vooral
plezier.

Feelgood yoga via Bol.com: t 14,95 / Saskia
Onck / Derde druk ISBN109000329884
Ebook: t 10,00: bestel via info@yogakrant.nl

Yoga voor moeders via Bol.com: t 13,50 /
Saskia Onck / ISBN 9789049106843
Ebook: t 10,00: bestel via info@yogakrant.nl

Yoga meditatie
doedagboek
In dit dagdoeboek vind je
eenvoudige yogaoefeningen en
korte meditaties voor meer rust
en balans in je leven. Door de
yogahoudingen en de meditaties regelmatig te doen, worden
spanningen in je lichaam minder
en komen je gedachten tot
rust. Hierdoor ervaar je meer
ruimte in jezelf. Daarnaast kun
je jouw persoonlijke ervaringen
opschrijven waardoor je meer
inzicht in jezelf krijgt. Zo maak je
dit boek jouw eigen unieke Yoga
& meditatie dagdoeboek. Laat je
inspireren en kom dag in dag uit
spiritueel in vorm!
Yoga meditatiedoedagboek via Bol.com: t
10,00 / Saskia Onck / ISBN 9789049106843
Ebook: t 7,00: bestel via info@yogakrant.nl

• Yoga voor moeders
• Yoga & meditatie doedagboek

Lovende recensies
‘De deurbel ging net en ik werd
verrast met een zalige stapel
kranten!!! Dank daarvoor!’ Nicole Gort,
komthuisbijjezelf.

‘Ik vind het geweldig dat ik met mijn
bedrijf mag deelnemen aan de Yoga
Krant. Zelf lees ik de editie iedere
keer weer met plezier en deel dit
graag met mijn eigen studenten.
Win win situatie.’ Jeannette de Jaeger
‘Ik vindt jullie krant heel informatief
en inspirerend, heel bijzonder om
met mijn cursisten te delen!!!’ Sonja
Heuvelmans, Yogafemina

‘Ze vallen in de smaak bij de
cursisten plus ik haal er donaties
mee op voor Save Tibet. Twee
vliegen in een klap.’ Marysia,
Yogapraktijk Een nieuwe Balans

‘Van een kennis heb ik een
exemplaar van jullie blad ontvangen
en ik heb het met plezier gelezen.
Interessante artikelen met
diepgang. Jullie hebben mijn
aandacht getrokken.’ Marilyn Böger-

‘Ik ontvang jouw fantastische
Yogakrant voor mijn yogastudio,
waar ik heel blij mee ben.’ Liselotte
Goed

‘Ik vind het fantastisch!’ Alain Collin.

Rademaker Yogacentrumluna

‘Dank je wel voor de steeds
fantastische verzending van de
yogakrant.’
‘Inmiddels is hij warm onthaald en
omarmd door de deelnemers bij
mij in de praktijk. In ieder geval wil
ik gelet op de ontzettend positieve
reacties graag m’n abonnement
per deze zomer verder voortzetten.’
Richard den Dunnen

‘Ik en mijn leerlingen hebben
genoten van de yogakrant.’ Linda van
Hirtum, YogaStar

‘Onze klanten nemen de kranten
graag mee en wij vinden het fijn om
ze een extraatje te bieden.’ Nicole
Titulear, Lekkerleave

Adverteren met banner
op onze website
www.yogakrant.nl
Online adverteren:
Banner op onze website per maand al vanaf 50,00

Facebook platform

www.yogakrant.nl Voor jezelf, de ander en de wereld

Advertentietarieven De Yogakrant 2018
De YOGAKRANT in het kort:
• Een full colour krant (tabloid), 20 / 24 pagina’s, 4x per jaar (gedrukte oplage

SHOPPING

27.000 exemplaren) bereik meer dan 37.000 lezers;

Uw bijzondere product of dienst op onze shoppingpagina. Wij adviseren u gratis over

• Een publicatie die past bij een meer bewuste, innovatieve en verantwoorde

keuze / strategie.

levensstijl waarbij ook genieten, ontspanning, reizen, mode, lekker en gezond eten

Plaatsingskosten: 30 woorden + full colour foto t 200,- excl. 21% btw

van belang is.

Bij plaatsing vanaf 1/4 pagina advertentie in dezelfde editie ontvangt u 50% korting.

• Distributie via meer dan 300 yogascholen en studio’s in heel Nederland,

Materiaal mailen naar: info@yogakrant.nl

en groene- en natuurwinkels, de betere spa’s, sauna’s en massagesalons,
sportscholen en lunch- en koffietentjes. Een groeiend aantal distributiepunten in

MAIL & WIN

het hele land, yogascholen en webshops.

Speciale aandacht met mail&win! Wij adviseren u gratis over keuze/strategie.

• Pijlers van de YOGAKRANT zijn: Lichaam & Geest, Voeding & Gezondheid, Reizen&

Voor 30 woorden + full colour foto t 200,- excl. 21% btw.

Ontspanning, Yoga & Mindfulness, Milieu & Natuur. Duurzaam & Bewust.
• De YOGAKRANT biedt u als adverteerder de mogelijkheid een breed publiek

AGENDA

te bereiken met een bovengemiddelde affiniteit met verantwoorde producten en

Vermelding in de agenda: max. 30 woorden t 35,- excl. 21% btw.

initiatieven.

Verschijningsdata 2018

• Onderdeel van De Bewuste leesmap.

Nummer

Sluitingsdatum*	Verschijnt		Thema

Advertentietarieven 2018

1-2018

13 maart

27 maart		 Lente

(Full colour, excl. btw en eventuele opmaakkosten en eventuele herstelkosten

2-2018

13 juni

27 juni		 Zomer

aangeleverde digitale bestanden)

3-2018

13 september

27 september		 Herst

4-2018

27 november

13 december		 Winter

Formaat

B x H (mm)			Full colour prijs

1/1

260 x 385 mm					

t 1035,-

Advertenties:

(1/1 pagina achterkant 30% toeslag)

1/2

260 x 190 mm					

t 595,-

Telefoon sales: 06 229 297 10

1/4

126 x 190 mm					

t 395,-

www.yogakrant.nl

1/8

126 x 94 mm 					

t 230,-

info@yogakrant.nl

(aanbieding: 4 edities 1/8 adv: t 790,00)

1/16

126 x 47 mm 					

t 105,-

*Bij adverteren vanaf t210,00 ontvangt u gratis 70 yogakranten ter verspreiding!

* Alle prijzen zijn exclusief 21% btw. Toeslag cover 30%. Kosten extra voor het gebruik van
onze opmaakservice (eigen aanlevering moet voldoen aan de aanleverspecificaties). Opmaak
advertentie: vanaf t 35,00 excl. 21% btw.

pArTNerS/distributeurs
DreNTHe

Yoga Studio kampen
Voorstraat 20 kAMPEN
✪ www.yogastudiokampen.nl

Het land van nu/
retreat centre
Veenweg 9a siDDEBUrEN
✪ www.hetlandvannu.com

Isa Yoga veendam
Museumplein 5F VEENDAM
✪ www.isayoga.nl

OverIjSSeL

DeYogaboerderij
rivierenlaan 240, lElystAD
✪ www.deyogaboerderij.nl

Lotuszen Onthaastingstudio
Belvederelaan 25
ZwollE
✪ www.lotuszen.nl

Yoga Ommen
Gerard Doustraat 77 oMMEN
✪ www.yogaommen.nl

Yogaoosten
Voortsweg 204B ENsCHEDE
✪ www.yogaoosten.nl

rita vos Yoga Samtosha
kallenkote 21 kAllENkotE
✪ www.ritavos.nl

Yoga twenterand
Paterswal 12
VriEZENVEEN oVEriJssEl
✪ www.yogatwenterand.nl

Het Zonnerad Hengelo
straatsburg 5 HENGElo
✪ www.hetzonnerad.nl

Beauty

Yoga

FIT!
Wellness
Pilates

Massage

Workshops

Hammam

Yoga oldenzaal
Harbertweg 1 BEUNiNGEN
✪ www.yoga-oldenzaal.nl

Yogahuis Almere
Jaagmeent 19 AlMErE
✪ www.yogahuisalmere.nl

green Central
De Binderij 9 AlMErE
✪ www.greencentral.nl

Yoga-4u
Mark 36 DroNtEN
✪ www.yoga-4u.nl

geLDerLAND

Yoga femme
wezelseveldweg 1 wiJCHEN
✪ www.yogafemme.nl

Studio Sport Tubbergen
Haarweg 15 tUBBErGEN
✪ www.studiosporttubbergen.nl

Mind Your Body
wethouder Jansenlaan 340
HArDErwiJk
✪ www.mindyourbodyfitness.nl

Yoga etten
Vivaldilaan 1 EttEN
✪ www.yogaetten.nl
Tineke de Louw
kloosterhof 4 DEEst

Adhara-Yoga
Ank van de Moerdreef 23
ArNHEM
✪ www.adhara-yoga.nl

Yoga Balansz
Buiten Molenstraat 7
CUlEMBorG
✪ www.yogabalansculemborg.nl

✪ www.thesweatseries.nl

richard den Dunnen
tulipastrjitte 48 stiENs
✪ www.libete.nl

Soul Surf Yoga
Hoogstraat 25 HArliNGEN
✪ www.yogaharlingen.nl

New Health Centre
kleinzand 151 sNEEk
✪ newhealthcentre.com

DreNTHe

Ahimsa-Yoga & Balans
wEstErBork
✪ www.yogawesterbork.
wordpress.com
Yogafemina
oude Almeloseweg 13
olDENZAAl
✪ www.yogafemina.nl

Yogadance
walstraat 5 DEVENtEr
✪ www.yogadance.nu

Libra Yogahuis
Broederweg 7 kAMPEN
✪ www.libra-yogahuis.nl

Het ZeNtrum
Albardastraat 16 AADorP
✪ www.hetzentrum.com

Yoga Yuga
Prinsenstraat 20 AlMElo
✪ www.yogayuga.nl

Yoga2all
Dwarsdijk 6 oMMEN
✪ www.nieuw.yoga2all.nl

3HO Nederland
korte Haaksbergerstraat 44
ENsCHEDE
✪ www.3honederland.nl

Yoga038
ter kuilenkamp 33 ZwollE
✪ www.yoga038.nl

Mariës YOgA
Zevendreef 30-85 wiJCHEN
✪ www.yogawijchen.nl

centrum voor groei en ontwikkeling

Cordium, Centrum voor groei
en Ontwikkeling
De ruyterstraat 65
NiJMEGEN
✪ www.cordium.nl

Anahata Yogastudio Nijmegen
Van trieststraat 14 NiJMEGEN
✪ www.anahatanijmegen.nl
✪ www.yogahart-nijmegen.nl
✪ www.zoyogaencoaching.nl
Yogapraktijk C’est la vie

✪ www.yogalotus.nl

Yoga Studio Nieuwegein
wiersedreef 28 NiEUwEGEiN
✪ www.yogastudionieuwegein.nl

elements enkhuizen
voedingsadvies en Yoga
Paktuinen 23B ENkHUiZEN
✪ www.elementsenkhuizen.nl

Bindi
Bergstraat 6 AMErsFoort
✪ www.bindi.nu

Akasha yoga & Massage
Bilderdijkstraat 78
UtrECHt
✪ www.studioakasha.nl

Yogaschool Dekyi Öbar
socratesstraat 182
APElDoorN
✪ www.hayoga.nl

wanderlust
Velperweg 95 ArNHEM
✪ www.wanderlustyoga.nl

rebecca’s yogastudio
ratumsestraat 45-1
wiNtErswiJk
✪ www.yogastudio-rebecca.
com

Yogamovement
Anne kanters Yoga
lessen-Bijscholingen-workshops-weekenden-Vakanties

UBBErGEN
✪ www.yogamovement.nl
Yogastudio Hoevelaken
Drs. w. van royenstraat 1
HoEVElAkEN
✪ www.yogastudiohoevelaken.nl

Yoga Into the Center
larikslaan 6 lEUsDEN
✪ www.intothecenter.nl

Yoga Now!
Heemradenlaan 30
iJssElstEiN
✪ www.yoganow.nl

Ananda Yoga
Boomberglaan 18
HilVErsUM
www.anandayoga.nl

ZuID HOLLAND

Yoga met Maaike
raadhuisdijk 12 MAAsBoMMEl
✪ www.yogametmaaike.nl

Yogastudio Yogaheart
koningin wilhelminalaan 5
AMErsFoort
✪ www.yogaheart.nl

NOOrD HOLLAND

Yogaprana
Noorddijk 82 worMErVEEr
✪ www.yogaprana.nl

Yogaschool Ajna Tempel
Merel 415 Heemskerk
✪ www.ajnatempel.nl
✪ www.letsdoyoga.nl

Yogacentrum Stilte in
beweging
teugenaarsstraat 40 oss
✪ www.stilte-in-beweging.nl

Yogacentrum Zevenaar
schievestraat 15 ZEVENAAr
✪ www.yogacentrumzevenaar.nl

Yoga innerwork
kleverlaan 9B HAArlEM
✪ www.yogainnerwork.nl

Yoga2go
Pernestraat 31 CAstriCUM
✪ www.yoga2go.nl

Sandrasana Yoga & reiki
kadijk 4 HEEMstEDE
✪ www.sandrasana.nl
Azil Centrum voor
Levenskunst
A.Jacobserf 316 DorDrECHt

uTreCHT

YOgANINA
De oude Veiling 1C ZwAAG
✪ www.yoganina.eu
Yoga Studio Aravinda
Passage 6 sCHAGEN
✪ www.yogastudioschagen.nl

Abellalaan 1 HillEGoM
Yoga en welzijn
rottErDAM
✪ www.yogaenwelzijn.nl

Yogaworkz
Minaret 1 HooFDDorP
✪ www.yogaworkz.nl

Yoga Bloemendaal
korte kleverlaan 26
BloEMENDAAl
✪ www.yoga-bloemendaal.nl

Yogadreams
Vinkenstraat 36a ZAANDAM
✪ www.yogadreams.nl

Naar Zee
Bert Haanstrakade 102
AMstErDAM
✪ www.naarzeeyoga.nl

YogaYvonne
lambertus Hortensiuslaan
13E, NAArDEN
✪ www.yogayvonne.nl

Yogaschool roxZeN
Hoofdstraat 170
sANtPoort-NoorD
✪ https://roxzen.nl

De Yogawereld
kennemersingel 17
AlkMAAr
✪ www.deyogawereld.nl

Bodyhealing
Monseigneur Borretlaan 1
VoGElENZANG
✪ www.bodyhealing.nl

Art of Movement
Eemnesserweg 107
HilVErsUM
✪ www.artofmovement.nl

Yogastudio Santpoort
Narcissenstraat 1F
sANtPoort-NoorD
✪ www.yogastudiosantpoort.nl

Flow of Yoga
westerplein 2a en 2b
CAstriCUM
✪ www.FlowofYoga.com

Asha Yoga Studio
raoul wallenbergplein 4
NAAlDwiJk
✪ www.ashayoga.nl

Yogastudio being Yoga
watersnip 9
BErkEl & roDENriJs
✪ www.beingyoga.nl

New Life Yoga
scheglaan 12 ZoEtErMEEr
✪ www.newlifeyoga.nl

Yoga - pilates rotterdam
wormserstraat 30
rottErDAM
✪ www.yoga-pilates.nl

Yogatoday
Achtergracht 16 wEEsP
✪ www.yogatoday.nl

Dolfijn wellness
Jollenpad 6, AMstErDAM
✪ www.dolfijnwellness.nl

innervibez
orteliuslaan 1041 UtrECHt
✪ www.innervibez.nl

YOgAbijhetpark
Blauwkapelse weg 115
UtrECHt
✪ www.yogabijhetpark.nl

kleine Zee Yoga & Massage
Notweg 29 BergeN
✪ www.kleinezee.nl

Yoga Studio Diemen
overdiemerweg 1 DiEMEN
✪ www.yogadiemen.nl

Yoga Studio engel
Passage 6 sCHAGEN
✪ www.yogastudioengel.nl

Yogastudio ‘in Balans’
keysers Plaet 1023,
JUliANADorP
✪ www.yogastudioinbalans.com

junayoga

NOOrD-BrABANT
Centrum gaden Chokor Ling
kraaiendijk 14 HEiJNiNGEN
✪ www.gadenchokorling.nl

Yogacentrum Luna
Haviksdonk 44 VEGHEl
✪ www.yogacentrumluna.nl

✪ www.junayoga.nl

Marga’s Yoga rotterdam
Nieuwe langeweg 89
HooGVliEt GADEriNG
✪ www.margasyogarotterdam.nl

Yogastudio rijswijk
Geestbrugweg 38
riJswiJk (ZH)
✪ www.yogastudiorijswijk.nl

Yoga Swings 4 you
Pr Hendrikkade 94
kAtwiJk
✪ www.yogaswings.nl

Yoga mudra

stationsstraat 3

Maliva Yoga
Zandberglaan 13 DEN HAAG
✪ www.malivayoga.nl

Na-Ohm-i yoga
Palissander 312 DorDrECHt
✪ www.naohmi-yoga.com

Yogatreasure
De ruijterstraat 17a
AlPHEN A/D riJN
✪ www.yogatreasure.nl

Gooweg 17 NoorDwiJk
✪ www.yoga-noordwijk.nl

Flow Yoga Leiderdorp
splinterlaan 154c
lEiDErDorP
✪ www.flowyogaleiderdorp.nl

Bodhi yoga & mindfulness
Hoogstraat 29 rottErDAM
✪ www.centrumbodhi.nl

Yoga Sitãrã
Eikenlaan 61 B
sPiJkENissE
✪ www.yogasitara.nl

ZiZiZ
Zin in Zijn in Zin
Vlet 4 oUDE wEtEriNG
✪ www.ziziz.nu

The Centre of Body & Mind
Hoofdstraat 197a
sAssENHEiM

Yoga Solutions
Studio voor Yoga & welzijn
industrieweg 3B
NiEUwkooP
✪ www.yogasolutions.nl

Yoga Maya
Vijverhofstraat 47
rottErDAM
✪ www.yogamaya.nl

YogaSeads
Maaswijkstraat 24 D
DEN HAAG
✪ www.yogaseads.nl

De Yoga Studio
langeweg 316 Zwijndrecht
✪ www.yogazwijndrecht.nl

Yoga met Lea
✪ www.yogametlea.nl

Yoga- en Meditatiecentrum
de Aleph
weverstraat 54
DEN BUrG / tEXEl
✪ www.inbalansoptexel.nl

Yoga en meer!
Jacoba van Beierenlaan 55
lEiDErDorP
✪ www.yogaenmeer.nl

piith - zeg maar pit
laarderweg 65 BUssUM
✪ www.piith.nl

Yoga-Fit
Bierstraat 123 A rottErDAM
✪ www.yoga-fit.nl

YAM Yoga Amerongen
imminkstraat 1a, Amerongen
✪ www.yoga-amerongen.nl

Micayoga
Gildeweg 30 NootDorP
✪ www.micayoga.nl

joy of Yoga
oude liesselseweg 16
DEUrNE
✪ www.yogadeurne.nl

De Hatha yoga experience
Panterkaan 18
soN EN BrEUGEl
✪ www.dehathayogaexperience.nl

Yogacentrum Tilburg –
Yogacollege Tilburg
Dudokhof 79-01 tilBUrG
✪ www.yogacentrum-tilburg.
nl

Yogashala-om
roelantlaan 72 GElDroP
✪ www.yogashala-om.nl

praktijk Marneffe
weijen 77 NistElroDE
✪ www.praktijkmarneffe.nl

Marjoleine Diemel
Zegge 16 NootDorP
✪ www.marjoleinediemel.com
Total Healing / Yoga-Touch
Pasteurweg 53
roEloFArENDsVEEN
✪ www.yoga-touch.nl

Nu-Yoga
rozenlaan 1 rEEk
✪ www.nu-yoga.nl

Het Yoga Huis
louise de Colignystraat 11a
DoEtiNCHEM
✪ www.hetyogahuis.com

StudioYoga Chandra
Barneveld
Van Breugelplantsoen 81
BArNEVElD
✪ www.yoga-chandrabarneveld.nl

✪ www.yogalingewaard.
webklik.nl

Inger van genderingen
Yogastudio
Zwerfkei 7 MAlDEN
✪ www.yogasan-inger.nl

Yoga aan de vecht
Vechtoever 49 UtrECHt
www.yoga-aan-de-vecht.nl

Yoganiek
Nijverheidsweg 7 iJssElstEiN
✪ www.yoganiek.nl

energyflow
Nijverheidsstraat 2
HEErHUGowAArD
✪ www.energyflow.nl

Anja’s Yoga
Uiterweg 358 AAlsMEEr
✪ www.yoga-aalsmeer.nl

Yogastudio See You
Van iJsendijkstraat 409 D
PUrMErEND
✪ www.yogastudioseeyou.nl

BeYogafull praktijk voor
yoga, massages & Human
givens Counseling
Fazantenkamp 360
MAArssEN
✪ www.beyogafull.nl

www.yogakrant.nl Voor jezelf, de ander en de wereld

Yogapraktijk ‘een nieuwe
Balans’
Barrierweg 192 EiNDHoVEN
✪ www.balans-yoga.com
Om Yoga
reutsedijk 1 VUGHt
✪ www.dutchyoga.org

Yoga-zin by alex
Perron-3, Hoff van
Hollantlaan 1, rosMAlEN
✪ www.yoga-zin.nl

Zen Natuurlijk, fysieke en
mentale balans
Pastoor van Vroonhovenstraat 6
sCHiJNDEl
✪ www.zennatuurlijk.nl

OpLeIDINgeN

Stichting Raja Yoga Nederland
www.raja-yoga.nl.

Yogamundo
P/a oosterscheldestraat 1
ZiErikZEE
✪ www.yogamundo.nl

Stichting raja Yoga Nederland
schouwstede 1 d
NiEUwEGEiN

Yogaplace
st. Maartenslaan 36
MAAstriCHt
✪ www.yogaplace.nl
Yoga Sadhana - City Yoga
retreat Vlissingen
sint Jacobsstraat 8
VlissiNGEN
✪ www.yogasadhana.nl
Yogajuf janssen
Van Millenstraat 2 VENlo
✪ www.yogajufjansen.nl

‘t westlicht
singelstraat 7 GoEs
✪ www.twestlicht.nl

BeLgIë

Sportcentrum De Schreef
sint Jozefstraat 20 AAlst
✪ www.deschreef.be

INTu YOgA
Beekstraat 18 EPE

✪ www.intuyoga.nl
Yoga en Meditatie
peel en Maas
Pastoor van Bastenbatenburg-laan 45 BEriNGE
✪ www.ympm.nl

Saswitha Opleiding voor
Yoga en wijsbegeerte
Prof. Bronkhorstlaan 10
BiltHoVEN
✪ www.yoga-saswitha.nl

Yoga Maarssen
Nassaustraat 16.2 MAArssEN
✪ www.yogamaarssen.nl

pratyak Caitanya, School
voor raja Yoga en intuïtieve
ontwikkeling
A.w. Grootestraat 6
HEEMskErk
✪ www.caitanya.nl

Arhanta Yoga Ashrams
iNDiA | tHE NEtHErlANDs
✪ www.arhantayoga.org
La Bahia
Dendermondesteenweg 913
9070 DEstElBErGEN
✪ www.bahia-lifestyle.com

Centrum voor yoga & stilte
Velduil 8 NiEUw BErGEN
✪ www.yoga-bergen.nl

kyo jitsu Balance
sint laurentiusstraat 22
GEllik
✪ www.kyojitsu-balance.be

YOgA-Tree
Marathon 6 EiJsDEN
✪ www.yoga-tree.nl

Samyama raja Yoga School
Door de iyF erkende 1 en 3-jarige
opleidingen raja yoga

Valkeveenselaan 15 A
NAArDEN
✪ www.samyama-yoga.nl

praktijk en yogaschool
de Toermalijn
oostdijk 49 soMMElsDiJk
✪ www.praktijkdetoermalijn.nl

AYurveDA
Natuurlijk kim
schapendonk 33
rAAMsDoNksVEEr
✪ www.natuurlijkkim.nl

Ayurvedapraktijk Arjuna
Verdronkenoord 53,
AlkMAAr
✪ www.ayurvedapraktijkarjuna.nl

Yogadocenten Opleiding
Tsondru
Heesbergstraat 51
HEErlEN
✪ www.
opleidingyogadocent.nl

School voor Ayurveda
Molenaarsstraat 111 – 45,
9000 GENt
✪ www.lies-ameeuw.com

Yoga Academy Nederland
Cuserstraat 3 AMstErDAM
✪ www.yoga-academie.nl

Yoga-opleiding Amitabha
MindyourBody
Nieuwstraat 55, DEVENtEr
✪ www.yoga-opleiding.com

Yoga, kinderyoga & Mindfulness

kennedylaan 58 GoirlE (NB)
✪ www.deyogatuin-goirle.nl

Yoga puur Breda
Mauritsstraat 12, BrEDA
✪ www.yogapuurbreda.nl

1e van leyden Gaelstraat 286

Studio Hillegersberg
Minstreelstraat 40 rottErDAM
✪ www.studio-hillegersberg.nl

energiek-brabant
Pastoor van Haarenstraat 17
MAriAHEiDE
✪ www.energiek-brabant.nl

Centrum MAIA
Palmenweg 5 NistElroDE
✪ www.centrummaia.nl

Solide yoga & wellness
Het tolland 4 wAtEriNGEN
✪ www.solideyoga.nl

+Yoga
Amandelgaarde 1G
HENDrik iDo AMBACHt
✪ www.plusyoga.nl

YOGAMUNDO

Yoga bij Ingrid
Petrus Dondersplein 14.5
siNt MiCHiElsGEstEl
✪ www.yoga-bij-ingrid.nl

reflexie
wolfsheining 56
riJsBErGEN
✪ www.reflexie.info

Nandita|Body & Mind Centre

Lichaamswerk
Carpediem
westdijk 17 HEllEVoEtslUis
✪ www.lichaamswerkcarpediem.nl

LIMBurg

✪ www.raja-yoga.nl

vita-Yoga
Jacobus Deckersstraat 100
EiNDHoVEN
✪ www.vita-yoga.nl

Natuurlijk Yoga
Hondstraat 8
VorstENBosCH
✪ www.natuurlijkyoga.nl

THe eSSeNCe OF LIFe
Centrum voor BewustZijn
Haven 2B lissE
✪ theessenceoflife.nl

Yogapraktijk puur
Ackersdijckstraat 8
‘s-HErtoGENBosCH
✪ www.puuryoga.nl

Yoga-centrum Libra
Buizerd 13 siNt oEDENroDE
✪ www.yogacentrumlibra.nl

Yoga-en
Zaagmolenstraat 98 Unit J
lEiDsCHENDAM-VoorBUrG
✪ www.yoga-en.com

juulsYoga
Haagweg 361, BrEDA
✪ www.juulsyoga.nl

Yogaschool ron van der post
NiJMEGEN/GroNiNGEN/
PArAMAriBo

✪ www.yogastudie.nl

SpIrITueLe
CeNTrA
Alle ODIN coöperative

Samsara Yoga Opleiding
slingeraklaan 152
UtrECHt
✪ www.samsara.nl

supermarkten
Alkmaar / Amersfoort
/ Amsterdam (3X) /

De Yoga Studio
Hessen kasselstraat 4,
scherpakkerweg 9c
EiNDHoVEN
✪ www.deyogastudio.nl

yoga-san
Yoga-san
Ceresstraat 29 BrEDA
✪ www.yoga-san.com

Stichting de roos
P.C. Hooftstraat 183
AMstErDAM
✪ www.roos.nl

Arnhem / Breda / Den

Docentenopleiding
Yoga en vedanta
DoorN

Haag / Dordrecht /

✪ www.yoga-

Driebergen / Ede /

docentenopleiding.nl

Maastricht / Nijmegen
/ Utrecht / Zutphen /
Zweiersdal inspireert
weverstraat 65 oostErBEEk
✪ www.zweiersdal.nl

Zutphen

OOk pArTNer wOrDeN?

ONTvANg 4 x per jAAr 70 krANTeN (4 EDitiEs)

Yoga Lingewaard
Groenestraat 2 HAAlDErEN

Schaucha Yoga
rijssellaan 8 EiNDHoVEN
✪ www.yogaschooleindhoven.nl

ZeeLAND

De Yogatuin goirle

✪ www.centrebodymind.nl

VlAArDiNGEN
✪ www.nandita.nl

passionforyoga
seringenstraat 110
MAAsslUis
✪ www.passionforyoga.nl

Liberty Yoga
korhoenderveld 159 CUiJk
✪ www.liberty-yogapilates.nl

Yoga Noordwijk

sPiJkENissE
✪ yoga-mudra.nl

LindenYoga
saffierstraat 127
AlPHEN AAN DEN riJN
✪ www.lindenyoga.nl

NOOrD-BrABANT

Lifestyle Studio Dordrecht
Melkpoortje 1 DorDrECHt

Yoga-me
Neuweg 134 HilVErsUM
✪ www.yoga-me.nl

Tadasana Yoga
Banckspolder 15 HooFDDorP
✪ www.tadasana.nl

Huis van pilates en Yoga
Zandvoortselaan 158
HEEMstEDE
✪ www.huisvanpilates.nl
Yoga studio Namasté
Adres: Zomertaling 27
wiJCHEN
✪ www.yogastudionamaste.nl

Zense Yoga
keern 33G, HoorN
✪ www.zenseyoga.nl

ZuID HOLLAND

Yogaspots
Adriaan Dorsmanstraat 18
NoorDwiJk
✪ www.yogaspots.nl

✪ www.azil.nl
e-motion
katwijkerbroek 91a
kAtwiJk
✪ www.e-motion.nu

Blos yoga & massage
Fluytschip 51 DE riJP
✪ www.blos.nu

kinderyoga in Apeldoorn

elk yoga experience
Yoga in Maurik
Jan. E. Penraadstraat 12
MAUrik
✪ www.yoga-in-maurik.nl

glow Yogastudio Haarlem
Nieuwe Groenmarkt 35
HAArlEM
✪ www.glowyogastudio.nl

Hoofdstraat 97 HErVElD
✪ www.cestlavieyoga.nl

praktijk Yoga Adem Ontspan
Horstacker 12-08
NiJMEGEN
✪ www.yoga-adem-ontspan.nl

Sanayou
Molenweg 38 HEErDE
✪ www.sanayou.com

Yogaenzo
Dijkstraat 44 AAltEN
✪ www.yogaenzoaalten.nl

Lotus Body work
oude Bocheltsebaan 7
wiNtErswiJk – woolD
✪ www.lotusbodywork.nl

Yoga Tricht
Moerkensgaard 1
triCHt (GElDErMAlsEN)
✪ www.yoga-tricht.nl

Hot Yoga studio Leeuwarden
Emmakade 59 lEEUwArDEN

Yogacentrum Lotus
Vliegdenweg 6B BUssUM

NOOrD HOLLAND

ZuID HOLLAND
Yogastudio Apeldoorn
Prof. röntgenstraat 13/15
APElDoorN
✪ www.yogastudioapeldoorn.nl

Yoga Connect
DoorwErtH
✪ www.yogaconnect.nl

kom thuis bij jezelf
telgenkamp 18 olDENZAAl
✪ www.komthuisbijjezelf.nl

Yoga Berry
JvdVondellaan 70 DEVENtEr
✪ www.yogaberry.nl

✪ www.sarvata.nl

Bedrijfsmassage

Fit! wellnness
Ambachtsmark 70
AlMErE HAVEN
✪ www.fitwellness.nl

Yoga-studio Susumna
Newtonstraat 54 NiJMEGEN
✪ www.susumna.nl

MASyoga
Burmaniastraat 2
lEEUwArDEN
✪ www.masyoga.nl

veenendaal.nl

NOOrD HOLLAND

✪ www.yoga-dordrecht.nl

Sarvata / Centrum voor
gezondheid en welzijn
schependomlaan 17e
NiJMEGEN

KiYojo
levenskracht in beweging

Yogacentrum Leeuwarden
schrans 42 lEEUwArDEN
✪ www.yogacentrum
leeuwarden.nl

Yoga centrum veenendaal
spanjaardsgoed 5
VEENENDAAl
✪ yogacentrum-

NOOrD HOLLAND

Yogadoen
van wassenaar van obdam
straat 5 oMMEN
✪ www.yogadoen.com

FLevOLAND

kiyojo
schreursweg 10 HoltEN
✪ www.kiyojo.nl
BoerderijYoga en B&B de
witte raaf, yogaweekenden /
retraites
Compagnonsweg 56
rAVENswoUD
✪ www.boerderijyoga.nl

Yoga Aruna
Dominicanenstraat 6H
NiJMEGEN

✪ www.yoga-aruna.nl

FrIeSLAND
Yoga Simone
Jelmerstraat 4
Gezondheidscentrum
BolswArD
✪ www.yogabolsward.nl

YogaHuis Oldenzaal
Zandbreeweg 10a, olDENZAAl
✪ www.yogahuis-oldenzaal.nl

Sportmassage

Souljoy Yoga
oude Dijk 21 DEN ANDEl
✪ wwwSouljoyYoga.nl

judith Yoga Shiatsu
Bosstraat 64B NiEUw-DiJk
✪ www.judith-yogashiatsu.nl

uTreCHT

arnhem.nl

well with Yoga
Zaagstraat 10 HENGElo
✪ www.wellwithyoga.nl
Buddha Balance
oosterstraat 29b
GroNiNGEN
✪ www.buddhabalance.nl

Studio yogacampus Arnhem
statenlaan 8, ArNHEM

geLDerLAND

✪ www.yogacampusSenso2Assist
wollegras 23 soEst
✪ www.senso2assist.nl

Yoga Asanaki
Borgercompagnie 227
BorGErCoMPAGNiE
✪ www.yoga-asanaki.nl

OverIjSSeL

Pedicure

grONINgeN

geLDerLAND

Studio Yoga-Surya
iJsdans 32
CAPEllE AAN DEN iJssEl
✪ www.yoga-surya.com

gypsySoul Centrum
Galgkade 3 VlAArDiNGEN
✪ www.yogawella.nl
✪ www.pilatespunt.nl
✪ www.yogametmelissa.nl

Maaike Chavanu/Yogabindu
Hogeweg 1 lANGENBooM
✪ www.yogabindu.nl

Corpus Novum
Den Heuvel 3-30 oirsCHot
✪ www.corpusnovum.nl

Voor t 87,00 euro per jaar kun je distributeur van de
yogakrant worden. Je praktijk, (yoga)school, of organisatie
ontvangt 4 x per jaar 70 kranten. tevens verschijnt je logo
en website in de krant.
Een leuk cadeau voor cursisten zodat ze nog meer te
weten komen over de yoga lifestyle en traditie.
Stuur een mailtje met uw adres en logo naar:
De YOgAkrANt
info@yogakrant.nl

www.YOgAkrANT.NL Voor jezelf, de ander en de wereld

