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yoga lifestyle • mindfulness • meditatie • gezondheid • bewustzijn • yogafood • ayurveda • simple life
greNzeNloze ruimte

daag Je liCHaam uit

Model: evita de Lange-postma www.zenseyoga.nll Beeld: esmée Franken

oorspronkelijk is yoga bedoeld als een innerlijke
ervaring, als een verruiming van je bewustzijn om
volledige ruimte te ervaren. in het Westen is de kijk
op het menselijk lichaam doorgaans mechanisch
en zijn we gericht op de uiterlijke verschijning van
het lichaam. vanuit hier kan het lastig zijn om om je
werkelijk over te geven. elske Feitsma op pagina 7.

lente

ons lichaam is gemaakt om te bewegen, gevoeld te
worden en te ervaren. Je lichaam krijgt een glimlach
van het warme en frisse gevoel na een koude douche,
het gaat tintelen van op blote voeten lopen. Laat je

editie

lichaam zijn grenzen ervaren en je geest komt tot
leven. Lees meer op pagina 3.

(1/1 pagina achterkant 30% toeslag)

iN deze kraNt:
• De heerlijke grens van de yogamat
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• daag je lichaam uit

3

• Burn-out en je ademhaling
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• narcisme en grenzen leren stellen
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• De klank van onze natuur
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• grenzeloze ruimte

Grenzen

Het eNergieliCHaam

gezoNde greNzeN lereN aaNgeveN

leveNsfases omarmeN

als het fysieke lichaam ontspant, kan een
subtielere laag verschijnen: het energielichaam
of pranamaya kosha. deze voedt het fysieke
lichaam en voorziet het van levenskracht.
op plekken waar deze energie geblokkeerd
is, ontstaat disbalans. oefeningen, massage
en pranayama kunnen het energielichaam
vrijmaken. Femke dekkers op pagina 10.

Bij narcistisch misbruik kan mindful coaching
een aanzet zijn om jezelf centraal te leren
stellen. tijd nemen voor jezelf is de enige weg
om verlammende gewoontes te doorbreken. dat
begint bij de diepe wens om verantwoordelijkheid
te nemen voor jezelf en je situatie. door niet de
slachtofferrol aan te nemen, maar door actie te
ondernemen. corine Lepoutre op pagina 5.

de fase van een jong, lerend mens (lente),
de fase van ouderschap (zomer), de fase van
bezinning (herfst) en de fase van overdracht
(winter). het is het natuurlijke pad van
dharma. het pad dat ieder mens in zijn leven
volgt en waarin steeds weer afstemming
plaats vindt op basis van onze ervaringen.
klaas stuive op pagina 6.

eteN iN aaNdaCHt
mindful eten is de oefening om volle
aandacht te hebben voor alle aspecten van
de maaltijd: de herkomst, de geuren, de
smaak. in een maaltijd komt veel samen:
de regen, de zon, de aarde, de lucht, alle
dieren en mensen en hun voorouders die
eraan bijgedragen hebben dat dit eten nu
op je bord ligt. meer op pagina 8.
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• Eten in aandacht
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• Je grenzen oprekken
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• Ayurveda en je longen
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• Ben ik grenzeloos?
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• Ontspannen en grenzeloosheid
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YOGA DOCENTENOPLEIDING

www.yogakraNt.Nl

voor jezelf, de ander en de wereld

Saswitha Opleiding
voor Yoga en Wijsbegeerte

YOGA DOCENTENOPLEIDING

Op jouw eigen
wijze blijven leren
en ervaren.

Kennismaken
met onze
yogaopleiding?
Start

dag
open r i l
7 ap
2019

Workshop
Zonnegroet

OPEN AVOND
DOCENTENOPLEIDING
24 MEI 2019
AANVANG 19.30 UUR

zondag 12 mei 2019
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Meer informatie of aanmelden
www.samsara.nl | info@samsara.nl

Bijscholing

Locatie

14-03 2019

Yoga voor ouderen (28pt)

Bunnik

29-03-2019

Yoga en dans (60pt)

Bilthoven

30-03-2019
18-06-2019

Hoogsensitiviteit en Yoga (15pt)
Omgaan met pijn (10pt)

Schiedam
Bunnik

08-07-2019

Zomerweek Stress & Yoga (25pt) Bunnik

03-09-2019

Energie en Meridianen (30pt)

10-09-2019
G

RLAND
DE
NE

Vraag nu onze gratis
studiegids aan

12

• de yoga files: yoga op het werk
• Shopping

Anatomie en asana (20pt)

Breda
Breda

03-01-2020

Meditatietradities (30pt)

Bunnik

28-01-2020

Yoga en Kanker (30pt)

Schiedam

17-03-2020

Plezier met Ouderen (5pt)

Breda

*Bij adverteren ontvangt u gratis 70 yogakranten ter verspreiding!
* Alle prijzen zijn exclusief 21% btw. Toeslag cover 40%. Kosten extra voor het gebruik van onze opmaakservice
(eigen aanlevering moet voldoen aan de aanleverspecificaties). Opmaak advertentie: vanaf t 35,00 excl. 21% btw.

SHOPPING
Uw bijzondere product of dienst op onze shoppingpagina. Wij adviseren u gratis over keuze / strategie.
Plaatsingskosten: 30 woorden + full colour foto t 200,- excl. 21% btw
Bij plaatsing vanaf 1/4 pagina advertentie in dezelfde editie ontvangt u 50% korting.
Materiaal mailen naar: info@yogakrant.nl

Mail
&win!

MAIL & WIN
Speciale aandacht met mail&win! Wij adviseren u gratis over keuze/strategie.
Voor 30 woorden + full colour foto t 200,- excl. 21% btw.

AGENDA
Vermelding in de agenda: max. 30 woorden t 37,- excl. 21% btw.

Verschijningsdata 2019
Nummer

Sluitingsdatum*	Verschijnt		 Thema

1-2019

7 maart

27 maart		 Lente

2-2019

3 juni

30 juni		 Zomer

3-2019

7 september

27 september		 Herst

4-2019

23 november

13 december		 Winter

* indien gereserveerd mogen kant en klare
advertenties later aangeleverd worden

Terugkerende rubrieken in de YOGAKRANT:
• Lifestyle yogi & columns

• Yoganieuws uit binnen- en buitenland

• Yoga food, recepten en eetdagboekje

• Ayurveda levensstijl

• Persoonlijke interviews

• Mindfulness, omgaan met stress

• Yoga Sutra’s, Vedanta, filosofie

• Jeugd, yoga en het dagelijkse leven

• Rubriek shopping & agenda

• Oefeningen en meditaties

de yogakrant
Advertentietarieven
De Yogakrant 2019
Gedrukte oplage is 27.000 tot 30.000. Verspreiding bij meer dan 300 yogascholen in
Nederland, landelijk en in de Randstad. Te koop bij geselecteerde retail via VMB press.
Verkrijgbaar bij alle ODIN biologische supermarkten in Nederland. Tevens bij COCO-MAT
vestigingen in Nederland. Met de Yogakrant bereikt u circa 37.000 lezers die geïnteresseerd
zijn in yoga, yoga opleidingen (en retraites, workshops, vakanties, lessen), ayurveda, aan
yoga gerelateerde en andere duurzame producten, persoonlijke ontwikkeling, gezonde
voeding en spiritualiteit. De yogakrant is onderdeel van het Inspiratiepakket.
Alle rechten en prijswijzigingen voorbehouden.
Verschijningsfrequentie: 4 x per jaar Prijs t 4,75
De Yogakrant is een uitgave van: Onck Publicaties / de YOGAKRANT

Advertenties:
Saskia Onck: 06 229 297 10 / www.yogakrant.nl / info@yogakrant.nl
Technische gegevens: Formaat 289 x 415 mm. Zetspiegel 260 x 385 mm. Geheel full colour.
Papier 52 gr. / 20 / 24 pagina’s pagina’s

Reproduktiemateriaal:
(Certified) PDF 300-360 dpi, met alle fonts/beelden ingesloten. Let op: CMYK kleuren, géén
RGB. Alle PMS-kleuren uit document verwijderen! Altijd incl. snijtekens en incl. afloop
indien van toepassing. Niet beveiligd! Voor elke andere vorm van aanleveren (incl. onjuiste
digitale aanlevering) worden helaas extra kosten in rekening gebracht.
Mailen naar info@yogakrant.nl
Advertentievoorwaarden
• De YOGAKRANT behoudt zich het recht de advertentiemogelijkheden en –tarieven tussentijds te wijzigen.
• Alle tarieven zijn exclusief BTW.
• Wanneer de opdrachtgever de afspraak betreffende de gereserveerde advertentie niet nakomt, of het benodigde
materiaal te laat aanlevert waardoor het plaatsen van de advertentie niet mogelijk is, brengt de YOGAKRANT de
gereserveerde advertentieruimte alsnog in rekening.
• De YOGAKRANT kan niet altijd garanderen dat er nog advertentieruimte is op een bepaalde pagina of een bepaalde
plaats van de krant.
• De YOGAKRANT behoudt zich het recht advertenties te weigeren. Over het algemeen gebeurt dit alleen in
de volgende gevallen: er is geen advertentieruimte beschikbaar, de inhoud van de advertentie past niet bij het
gedachtegoed van de YOGAKRANT of de opdrachtgever heeft bij eerder geplaatste advertenties niet aan de
betalingsverplichting voldaan.
• Voor de inhoud van de advertenties is de YOGAKRANT niet verantwoordelijk.
• De YOGAKRANT rectificeert alleen zet-, druk- en plaatsingsfouten wanneer de fout afbreuk doet aan de inhoud van
de advertentie.
• De YOGAKRANT is nooit aansprakelijk voor een hoger bedrag dan dat de opdrachtgevers voor de advertentie heeft
betaald.
• De betalingstermijn voor zowel het plaatsen van de advertentie als voor eventuele andere werkzaamheden, is binnen
14 dagen na de factuurdatum. Alle kosten die het niet op tijd betalen van de factuur met zich meebrengt, zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

