
Aandacht
Missie van de YOGAKRANT is om de yoga filosofie te vervlechten 

met ons dagelijks leven. Mensen weer rust te geven en meer te 

laten genieten.  De yogakrant is voor mensen 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: een 

gevoel van eenheid ervaren, streven naar een gezonde aarde, inzicht, 

rust en ontspanning, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, je 

gezondheid én de wereld. De insteek is positief en inspirerend: zorg 

voor jezelf, dan pas kun je er voor anderen zijn.

Yoga verandert de wereld
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◊ Yoga zorgt voor meer compassie
◊ Yoga zorgt voor gezondheid
◊ Yoga geeft meer tevredenheid & dankbaarheid
◊ Yoga geeft meer begrip en kennis

sAles meDiA KiT YOGAKRANT

Foto: Harold Pereira

Inzicht
Eenheid

Missie





De YOGAKRANT in het kort:

• Een full colour krant (tabloid), 20 / 24 pagina’s, 4x per jaar (gedrukte oplage 

28.000-30.000 exemplaren) bereik meer dan 37.000 lezers;

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

waarbij genieten, ontspanning, reizen, mode, lekker en gezond eten van belang is.

• Distributie via meer dan 350 yogascholen en studio’s in heel Nederland, en 

groene- en natuurwinkels, de betere wellnesscentres, sportscholen en lunch- en 

koffietentjes. Bij alle ODIN biologische supermarkten in Nederland en EKOPLAZA’s 

Amsterdam. Bij yoga webshopsen mail&female. Bij alle COCO-MAT winkels - 

natuurlijk slapen.

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

Ontspanning, Yoga & mindfulness, milieu & Natuur. Duurzaam & Bewust.

• De YOGAKRANT biedt u als adverteerder de mogelijkheid een breed publiek 

te bereiken met een bovengemiddelde affiniteit met verantwoorde producten en 

initiatieven.

• Onderdeel van Het Inspiratiepakket.

TARiEFKAART / ADvERTENTiETARiEvEN 2020
(Full colour, excl. btw en eventuele opmaakkosten en eventuele herstelkosten 

aangeleverde digitale bestanden)

Formaat B x H (mm)  Full colour prijs

1/1 260 x 385 mm  t 1.157,-  (backpage 30% toeslag)

1/2 260 x 190 mm t 603,- 

1/4 126 x 180 mm t 403,-

1/8 126 x 94 mm   t 243,- (aanbieding: 4 edities 1/8 adv: t 803,00)

1/16 126 x 47 mm  t 107,-

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

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

AGENDA / WHAT’S THE BuZZ?
Vermelding in de agenda: max. 30 woorden t 37,- excl. 21% btw. 

verschijningsdata 2020    
Nummer Sluitingsdatum* verschijnt  Thema 

1-2020 13 maart 27 maart  lente 

2-2020 13 juni 30 juni  Zomer

3-2020 13 september 27 september  Herst

4-2020 27 november 13 december  Winter

Advertenties: 
Telefoon sales: 06 229 297 10 

www.yogakrant.nl  

info@yogakrant.nl

ADVERTENTIETARIEVEN  DE YOGAKRANT 2020



Adverteren op onze website

Facebook platform

ONliNe meDiA
WWW.YOGAKRANT.NL

WeBsiTe

De website www.yogakrant.nl is een groeiend platform dat zich richt op 

bewust levende mensen en yogabeoefenaars in Nederland en Vlaanderen.

Soort b x h in pixels Tarief ex btw

Banner 375 x 120  t 70,- per maand (1 jaar 570,00)

Double banner 375 x 240 t 120,- per maand

NiEuWSBRiEF

7.000 abonnees / wordt 6 x per jaar verzonden.

Prijs in overleg.

FAcEBOOK

Vul uw campagne aan met een actie op facebook.

https://www.facebook.com/deyogakrant

Prijs in overleg.

issUU
elke yogakrant verschijnt tevens gratis online
https://issuu.com/onck

Online media



Visie
 Elke dag yoga
Voeg elke dag een vleugje yoga toe aan het leven. Cultiveer 

dankbaarheid, aandacht en neem tijd voor bezinning. Beweeg 

soepel door het leven door yoga. Vergaar kennis over voeding, 

neem lessen uit de ayurveda, ervaar balans in je gezondheid  en 

evenwicht en harmonie in je leven

 Versimpel
Versimpel je leven: je keuzes, kleding, huisinrichting, slaappatroon, 

voeding en dagelijkse gewoontes en ontwikkel innerlijke rust. Richt 

je door yoga op wat echt van belang is.

 Levenslessen
leer jezelf kennen door meditatie en het lichaam te ervaren. 

lees verrassende inzichten, innovatieve visies, en ga daardoor 

authentiek leven.

 Gezondheid
De yogakrant erkent het grote belang van geestelijke & fysieke 

gezondheid. Volop tips om meer te bewegen, gezond eten, pauzes 

te nemen, je lichaam te ervaren en bewust door de dag te gaan.

Het belang van yoga




Inhoud

Mail 
&win!

De leukste 
mail&winacties

Persoonlijke 
ontwikkeling

De meest relaxte
yoga goodies

de yogakrant winter 2018/2019 • 15

yogagoodies

Uw product in shopping voor t 200,-! Lever voor 23 februari 2019 een hoog resolutie beeld aan én 30 woorden. Mailen naar info@yogakrant.nl

yogashop

The miracle shop

Jan van Galenstraat 110 h

amsterdam

✪ www.themiracleshop.com

ananda Nieuwetijdswinkel

Gierstraat 8 haarLem

✪ www.ananda.nl

yogaSway

spiegelstraat 2b  BUssUm

✪ www.yogasway.nl

www.yogasway.nl

Spiegelstraat 1b 1405 HT Bussum - 

Sterrenlicht

haarstraat 6 GorinChem 

✪ www.sterrenlichtwinkel.nl

✪ www.pranayur.nl

ShopS

Langebrug 73   Leiden

kleine houtstraat 92 haarLem 

✪ www.yoga-specials.nl

✪ www.yogisan.nl

✪ www.superyoga.nl

flowerfire
✪ www.tamethebull.nl

Varens, kersenbloesem, ginkgo-bladeren en 

nog veel meer moois uit de natuur sieren 

deze prachtige yogaleggings van inner fire. 

Ze zijn gemaakt van gerecycled polyester en 

daardoor niet alleen fijn voor jou, maar ook 

lief voor de natuur!

deze en meer eco-vriendelijke items: 

•  www.wanderlustyoga.nl

UlTieMe wiNTer-wear 

nieuw van tame the Bull, deze prachtige 

t-shirts met halve of lange mouw. in 

een heerlijke zachte en sneldrogende 

stof en met een mooi vrouwelijk design. 

Verkrijgbaar in 4 kleuren. • www.

tamethebull.nl

 

gebruik code:  TTByogaKraNT 

Voor 10% korting en gratis verzending

(op de gehele collectie en geldig t/m 31 

januari 2019)

zacht

yoni

MaTrix
Uniek yoni matrix spel

 • www.mailfemale.com

✪ www.funkysimplicity.com

elke armband is gemaakt van andere stenen en 

heeft daardoor zijn eigen helende eigenschappen. 

Lees niet eerst de tekst, maar kies welke armband 

jou aantrekt, die kan jij blijkbaar gebruiken.

• www.iamlove.world/shop

Mail & win! de yogakrant geeft 3 x deze armband 

weg. mail je adres* naar mailenwin@yogakrant.nl 

*voor 27 maart 2019

✪ www.yogakledingonline.nl

10%
KorTiNg

 
onze natuurlijke, warme, dikke 

yoga-mat (90x200cm) is gemaakt 

van zuivere merino wol en heeft 

een wollen fleece vulling voor 

ultiem gebruiksgenot. door de 

latex onderzijde ook geschikt voor 

gladde ondergronden.

• www.pranayur.nl

de equa stardust drinkflessen collectie van 

GreenJump.nl is mooi van binnen en buiten. 

deze lekdichte flessen zijn gemaakt van 

stevig glas van hoge kwaliteit. duurzaam voor 

mens en het milieu. • www.greenjump.nl
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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 

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 

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.

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.

Vrijheid & brandstapelangst

Van verlangen naar vrijheid  

VrIjHeID In beweging

“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.” 

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 

dat er iets moest veranderen. tijdens een 
reis naar thailand kwam ze in aanraking 
met yoga en voelde dezelfde ervaring 
die ze als kind had: vrijheid in beweging. 
“Dit is fijn, ik mag weer doen wat mijn 
lichaam aangeeft. Voor mij was dit gevoel, 
tezamen met de eerdere knoop in mijn 
maag, een duidelijk signaal. Van dans 
naar yoga voelde als een mooie overgang, 
want het is beide een bewegingsvorm en 
bewustwording.”

Meer vrijheid door yoga
Myrna begon met (krachtige) asthanga 
yoga dat dichtbij dansen ligt, maar ervaart 
nu in (zachte) yin yoga de meeste vrijheid, 
vooral in de achteroverbuigingen, de rug 
ondersteund door een bolster. “In mijn 
bedrijf ben ik veel mentaal bezig. Yin yoga 
gaat over overgave en voelen, in plaats van 
managen en denken, en geeft balans.” 

Ze gelooft heel sterk dat er niet één juiste 
vorm van yoga bestaat. je hebt de vrijheid 
om uit yoga te halen wat voor jou werkt, 
en dat is voor iedereen anders. Yoga is een 
persoonlijke reis.

“Ik zie dat mensen door yoga vrijheid gaan 
ervaren en dichter bij zichzelf komen te 
staan, en gaan leven op een manier die bij 
ze past. Dat is vrijheid!” 

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. 

Vrijheid is voor Myrna van Kemenade, yogadocente en eigenaar van 
yogadreams in Zaandam, groots goed en staat voor haar - na Liefde - op 
nummer 2. Vrijheid stroomt bij haar door alles heen!

aLs iK in VrijHeid Kan LeVen dan 

VoeL iK dat iK in baLans ben

Het Mysterie Van De VrOUW

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.

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 

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 

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.

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, 

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.

www.schoolofshakti.org

Het OntSlUIeren Van OnZe 

VrOUWelIjke kracHt, Heelt OnS 

lIcHaaM, HerStelt OnZe eIGenWaarDe 

en HerenIGt OnS Met Het HeIlIG 

VrOUWelIjke PrIncIPe.

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

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. 
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Marjon ParMentier / WWW.YOGaWOrkZ.nl

sjamanisme

Het sjamanisme is de oudste (niet-
religieuze) 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. 

SIFra nOOter

MarcIa SanDerS Van vrouw 
naar godin

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 her-
innerd dat je een godin bent.
7. Ontdek zowel je milde en toegewij-
de 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.

9
tiPs!

aYUrVaStraM 
OOGkUSSen 
- de uLtieMe 
ontsPanning 
Voor uw ogen

tijdens de pauze op het werk, bij uw 
yoga-sessie, op reis in het vliegtuig of 
gewoon in bed. Dit oogkussen geeft 
zachte ondersteuning en verfrissende 
koelte aan het gebied rond de ogen. 
Maakt heerlijk ontspannen. Gebruik het 
oogkussen zo’n 15 tot 20 minuten.

•  Gemaakt van pure zijde
•   Bevat lijnzaad behandeld met 

etherische oliën 
•  Heerlijke geur

Gevuld met ayurvedische kruiden. 
Oa. Ushira, een heilzame plant die 
de stemming verbetert en stress 
vermindert. Harmonieus gecombineerd 
met etherische oliën heeft deze 
kruidenmix heerlijk koelende 
eigenschappen en een zalige geur. Het 
oogkussen is voorzien van een wasbaar 
natuurzijden hoesje en wordt geleverd 
met een handig jute draagtasje.

www.Pranayur.nL

de yogaKrant geeft 3 x ‘dit 
oogkussen’ weg! Mail* je adres naar 
mailenwin@yogakrant.nl  
*voor 3 mei 2017

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. 

yogaVrOUW

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,- 
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!

yogaVrIj

50% Korting

corine lepoutre is mindfulness 

trainer bij de Mindful academy. In 

april start de 8-weekse mindfulness 

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 // 2

 voor je hoofd

de yogakrant // 3

 voor je hoofd

Wie ramses op archiefbeelden ziet dansen 
in zijn oranje outfit, ziet een gelukkig mens, of...een bedenkelijk fenomeen. Misschien was ik ook een bedenkelijk fenomeen dat haar verstand had verloren. 

Ik was en ben in ieder geval niet alleen. 

Wie de thermometer diep in de billen van 
de tijdgeest steekt, kan vaststellen dat we met velen zijn. Ik hoef alleen maar in mijn omgeving rond te kijken om te constateren dat vrijwel iedereen die ik ken 

wel een of andere mentaal-lichamelijke 
training doet om zich beter te voelen. Een 
bevriende collega beoefent mindfulness, 
een vriend doet een halfuur per dag aan 
transcendentale meditatie (‘tm is de bom’). terwijl de bladenmarkt in elkaar 

dondert, hebben de Happinez en Flow niets te klagen. Op televisie is de ene na 
de andere spirituele coming-out te zien, 
ook van wie je het misschien minder snel zou verwachten. astronaut Wubbo Ockels bijvoorbeeld. Hij streed met hart 

en ziel tegen niercelkanker, en liet in het 
programma Pauw en Witteman een filmpje 
zien waarbij hij met ontbloot bovenlijf een 
Chinese dansmeditatie doet. Het was stil 
in de studio – ook Jeroen Pauw liet zijn gebruikelijke ironie achterwege. (Wubbo 

Ockels won de strijd tegen kanker niet. Ik 

denk af en toe terug aan de beelden van 
de dansende sterke oude man – krachtig 
en vol levenslust. Ik zie veel jonge mannen 
en mannen van middelbare leeftijd praten, 
oordelen en meningen geven, maar geen 
oude mannen mediterend dansen. Het ontroerde mij.) Of presentatrice Susanne Dijksterhuis, die aan Humberto tan in rtL Late night 

vertelt hoe zij met meditatie borstkanker 
te lijf gaat. Er wordt een traantje weggepinkt door medegast Barbara Barend.

Wat betekent deze groei van (zweet)yoga, 
cursussen mindfulness, meditatie en de populariteit van de zogenaamde ‘mindstyle’-bladen? Is er sprake van een 

‘veroostersing’ van de samenleving? En 
waar komt de behoefte aan spiritualiteit 
in een geseculariseerde samenleving vandaan?

Mijn boek Go East is een verslag van mijn reis door het spirituele (Wilde) Westen. Het gaat over het ego, goeroes en andere ongemakken. Over oosterse oplossingen voor westerse kwalen. En over benijdenswaardige exemplaren die 
menen het licht te hebben gezien en zich 
‘ontwaakt’ weten, de homo luminous. Bedenkelijk of niet, er stond iets op het 

spel: mijn levensgeluk, en dat van mijn dochter. Misschien wás het gras groener 
achter de heuvels van de meditatie. En kon ik voortaan onthecht en neutraal het 

leven tegemoet treden, als ik maar voor 
dag en dauw uit mijn bed kwam om tijdens 
de magische uren van de kosmos mijn lichaam schoon te maken.

Uit: go east van Stine jensen, verschenen november 
2015 bij amboIanthos uitgevers6 18,99 • luxe paperback • 232 pagina’s • isbn 978 90 

263 2944 9 • e-book 8 12,99 • isbn 978 90 263 3282 1

terwijl ons rechterdeel de rol van waarnemer op zich neemt en het mogelijk 
maakt om te filosoferen, fantaseren, waarderen etc. Zijn we met onze gedachten 

in het verleden of de toekomst dan is ons 
linker hersendeel dominant. Bevinden we ons in het nU dan is ons rechter hersendeel meer actief. Vanuit ons linker 

hersendeel vloeit onze onvriendelijkheid, 
ongeduld, gelijk willen hebben en angst 
voor loslaten. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat gedachten 
los staan van emoties. Een emotie komt 
op en verdwijnt weer binnen 90 seconden. 
Door onze gedachten kunnen we nog uren 
lang blijven zitten met bijvoorbeeld onze 
boosheid. Dus wil je niet in je boosheid blijven hangen? Laat dan je gedachten erover los! recent onderzoek van o.a. neurowetenschapper antonio Damasio beschrijft het zo: ‘De belangrijkste onthulling is misschien wel juist dit: dat de 

linkerhersenhelft bij mensen de neiging 
heeft om verbale verhalen te creëren die 
niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met 
de werkelijkheid’. Ons grootste lijden wordt 
veroorzaakt doordat we een gedachte geloven die in strijd is met de realiteit. Zo 

hebben we allemaal wel eens de gedachte: 
‘Mensen moeten vriendelijker zijn’, ‘Hij moet beter naar mij luisteren’, Ik zou assertiever moeten zijn of succesvoller’. 

Deze gedachten betekenen dat je wilt dat 
de realiteit anders is dan hij is. Dit betekent 
niet dat je maar niets moet ondernemen of 
het er bij moet laten zitten. Het betekent 
alleen dat je de dingen zonder weerstand 
kunt zien, zonder al die verhalen die je aan jezelf vertelt. Een gedachte wordt een 

klein verhaal dat steeds groter wordt en 
voordat je het weet ben je in een horror verhaal beland van hoe dingen zullen gaan 

lopen of hoe een ander gaat reageren. En 
liggen we ‘s nachts wakker of belemmerd 

het ons om de dingen te doen die we graag 
willen doen. De kunst is om je gedachtes te 
onderzoeken op realiteit.Bij veel mensen is de linker hersenhelft 

dominant doordat ze opgeslokt worden door werk en gezinsleven. We razen maar 
door en hebben later vaak spijt dat we niet 
trouw zijn gebleven aan onszelf, te hard 
hebben gewerkt, te weinig tijd hebben besteed aan onze vrienden. Het is niet voor niets dat mindfulness zo’n vlucht heeft genomen. Willen we ons gelukkig en in balans voelen zullen we aan beide 

hersendelen evenveel aandacht moeten 
schenken. Je rechter hersenhelft activeer 
je door vaker op te gaan in het moment. 

richt je op je zintuigen, op het echte zien, 
luisteren, ruiken, proeven en voelen! Eén ding tegelijk en met volle aandacht. 

Maak echt contact, luister met een open 
houding en zonder onderbreking van je mobiel. En breng rust in je gedachtestroom 

door regelmatig te ontspannen of mediteren. In het nu is er vrede en kun je de verbondenheid voelen met alles en 
iedereen om je heen. 

yoganEWS
ColUmn # van de redactie
Stilte alS trooSt yogaCOLUMn

yoga als troostWaarom is yoga voor velen nou precies wat ze nodig hebben? In 1999 begon ik zelf met yoga. Met twee vrienden nam ik, enigszins onwennig, deze nieuwe ‘hobby’ op. tot die tijd vonden we onze ‘ontspanning’ meestal in het nachtleven. 
De bloemrijke yogalessen die we kregen 
bleven ons boeien. Iedere les was als een reis naar een onbekende wereld. Een wereld waar alles welkom was. Yoga 

bood ultieme troost: het bleek een goed 
middel tegen liefdesverdriet. De geleide 
visualisaties namen ons mee naar tot dan 
toe onbekende plekken. aan het eind van 
elke les kwam verscheen er spontaan, als uit het niets, een mooi antwoord wat 

mij richting gaf. De zachtheid, wijsheid en 
kalmte die ik ervoer deed me beseffen: de liefde kan je nooit verlaten.

Zwijgen is goudtijdens yoga en meditatie zitten we samen stil. Het simpele samenzijn waarin 
we niets moeten, werkt helend. De stilte 
verbind je met je essentie. In de stilte liggen alle antwoorden. Woorden kunnen 

als wapens zijn. Woorden drukken niets 
uit. Ga maar na, wat waren de momenten 
dat jij je het meest verbonden voelde? Vaak is het een verstild moment. toen je 

lief in stilte je haar borstelde. Zwijgend je voeten masseerde, of zijn ogen de jouwe vonden op een druk feest. Mensen 
zoeken de stilte steeds meer op, zoals ook in de sauna: gewoon op een houten 

bankje, stil bij elkaar, naakt, kwetsbaar, 
en toch verbonden.

verbondenheidJe bent en wordt waarmee jij je verbind. 
Dat we daarin kunnen kiezen, realiseren 
we ons niet altijd. We denken dat zaken als pijn, geluk, teleurstelling liefde ons overkomen, maar het kan ook zijn dat jij ‘bewust’ onbewust een verbinding aangaat. Zoals Eckhart tolle in de kracht 

van het nu: ‘het kan heftig zijn je te realiseren dat je gehecht bent aan pijn. Op het moment dat jij je dat realiseert, verwijnt de gehechtheid’. In het nU, is geen pijn.
Verbinding is pure energie. Ons leven is een mysterie, daarvoor hoef je op een heldere nacht alleen maar naar de sterrenhemel te kijken. Weten dat je niets weet, is dat niet de poort naar het hogere? 

Saskia onck

go eaSt

je herSenen in balanS 

de enorme populariteit van yoga in ons nuchtere, calvinistische landje is opmerkelijk. 

volgens de cijfers op pagina 10 zijn vooral het de goed verdienende, hoogopgeleide 

mensen die zich massaal op yoga gestort hebben. Ze geven graag geld uit aan alles 

wat bij yoga ‘hoort’. We werken, rennen, ervaren stress, verdienen geld, en geven 

datzelfde geld vervolgens weer uit om te kunnen ontspannen. We hebben ‘alles’ 

behalve rust. tijd, gezondheid en ontspanning zijn het nieuwe ‘goud’. 

alleen verdriet 
wat er niet mag 

zijn is echt 
verdrietig Onderzoeksjournaliste Lynne Mctaggart geeft in haar boek ‘the Field’ 

(HarperCollins, 2001) een overzicht van recente wetenschappelijke ontdekkingen 
die aantonen, dat er een allesomvattend 
energieveld bestaat dat mens en materie met elkaar verbindt. Op zoek naar het hart van de materie – naar het allerkleinste deeltje – ontdekken natuurkundigen de bijzondere eigenschappen en mogelijkheden van dit 

veld. Het zogenaamde Zero Point Field – zo genoemd omdat er bij het absolute 
nulpunt nog steeds energie meetbaar is – lijkt de verklaring aan te dragen voor talrijke bekende verschijnselen en processen die de wetenschap tot dusver voor raadselen stelde. Van zwaartekracht tot elektromagnetisme en van de spontane genezing van een wond tot helderziendheid en telepathie: 

het zijn allemaal verschijnselen die hun 
oorsprong vinden in dit quantumveld.

Mctaggart schrijft: ‘Onderzoekers ontdekken dat het Zero Point Field de blauwdruk bevat van ons bestaan. alles 
en iedereen is met elkaar verbonden door middel van dit veld waarin alle informatie van alle tijden zou zijn opgeslagen. Uiteindelijk kun je alles – van mensen tot materie – terugvoeren 

op een verzameling van elektrische ladingen die voortdurend in contact staan met deze oneindige zee van energie. Onze interactie met dit veld bepaalt wie wij zijn, worden en waren. Het veld is de alfa en omega van ons bestaan.’ 
bron: www.superbrein.nl/the-zero-point-field.html 

els Koffeman, hoogleraar Instrumentatie in de deeltjesfysica aan de Uva: “Wantrouw iedereen die zegt dat 
ie de quantummechanica begrijpt. De hamvraag blijft of je toekomst in principe 

(in de praktijk kan het zeker niet) kan voorspellen als je weet waar alle deeltjes 
in het heelal zich bevinden. Einstein zegt 
van wel (God dobbelt niet), Heisenberg zegt van niet (je weet of de plek waar een 

deeltje zich bevindt of de snelheid). Dan 
zijn er nog problemen met zwarte gaten 
en quantumverstrengeling. Bestaat het toeval? Dat blijft de vraag.”

niels bohr, een Deense natuurkundige, 
waarschuwt: ‘Iedereen die níet is geschokt door de quantumtheorie heeft 

het niet begrepen.’

filoSoof Stine jenSen ontdeKte yoga en meditatie en SChreef erover in haar boeK ‘go eaSt’

‘Soms, als ik zo in het donker over de grachten fiets, op weg naar sadhana, 

dan denk ik aan ramses Shaffy. ramses is bij uitstek het icoon van het vuur 

(de levenslust), maar ook van de zon die zichzelf opbrandt. hij dronk, hij 

vernietigde zichzelf. heel even was hij sanyassin, net als Peter Sloterdijk. 

hij trok oranje batik kleding aan en stopte met drinken. hij hield het niet vol 

(Sloterdijk trouwens ook niet).’

alleS iS verbonden
de yogaKrant geeft 3x ‘go eaSt’ weg! mail* naar mailenwin@yogakrant.nl *voor 1 mei 2016

onze hersenen bestaan uit een linker- en een rechter hersenhelft die elk 

hun eigen functies hebben maar ook onderling samenwerken. ons linkerdeel 

is belangrijk voor taal en rekenen, rechts is goed in ruimtelijk inzicht. links 

staat meer voor doen, details, regels en orde, ons expressieve deel. 

PaUla jaP tjong

Paula Jap tjong heeft een passie voor stress 
en de werking van ons brein. Meer weten over 
dit onderwerp? kijk dan voor één van haar workshops: baas over je energie    WWW.SUnSalUte.nl

eenvoUdig gelUKKig Worden?
 
 
1. Wees onberispelijk in je woorden, 2. vat niets persoonlijk op, 3. ga niet uit van veronderstellingen, 4. doe altijd je best. 

Wie deze vier inzichten consequent toepast, is volgens Don Miguel ruiz op weg naar een gelukkiger leven.
De vier inzichten, wijsheid van de tolteken | Don Miguel ruiz | t14,99 | 140 blz. | ISBN 9789020212587

het doel van yoga is het verbinden van lichaam en geest. maar 

eigenlijk is alles al verbonden. tijdens yoga openen we ons lijf en 

onze geest voor deze verbinding. Zelfs vanuit wetenschappelijk 

hoek is hier een draagvlak voor aan het ontstaan. op celniveau 

bestaat een veld waar alles één is. 

Onder de naam fra lippo lippie maakt Monique Jagroe vegan make-up. In Byron 
Bay besloot ze veganist te worden en ook dat ze zou bijdragen aan bekendheid 

voor veganisme op een laagdrempelige manier. www.fralippolippie.com

vega liPPie

om te ontdekken wie je in essentie bent is het belangrijk dat je:
•  de stilte op zoekt•  luistert naar je innerlijke stem•  jouw waarheid ontdekt èn uitspreekt•  dankbaar en tevreden bent•   accepteert dat alles goed is zoals het is, dat je altijd op het juiste moment op de juiste plek bent.  

met geluk in 8 koppen thee ontdek je hoe je meer vrijheid in je leven creëert. bijvoorbeeld door elke dag in stilte een kop thee te drinken creëer je 
rust en nieuwe inzichten.

gelUK in 8 KoPPen thee

de yogaKrant geeft 3x ‘geluk in 8 koppen thee’ weg! mail* naar mailenwin@yogakrant.nl  *voor 1 juni 2016

de yogaKrant geeft 3x ‘fra lippo lippie’ vegan lipstick weg! mail* naar mailenwin@yogakrant.nl  *voor 1 juni 2016

Poets voortaan met deze stralende tabs 
vol Braziliaanse sinaasappelolie. Want goud is altijd goed. knabbel een toothy tab fijn, maak je tandenborstel nat onder 

de kraan en poetsen maar! Geschikt voor 
veganisten. www.lush.nl

golden (B)rUSh

de yogaKrant geeft 2x ‘toothy tabs weg! mail* naar mailenwin@yogakrant.nl  
*voor 1 mei 2016

beCaUSe We Carry * helP onS helPen
Op het Griekse eiland Lesbos komen elke 
dag in kleine, overvolle rubberen bootjes, 
duizenden vluchtende mensen aan. Zit jij ook te wiebelen op je bank en wil je 

‘iets’ doen? Help dan met jouw donatie.Stichting because We Carrytriodos nl85 trio 0391073796

Yogavrouw

Voeding & ayurveda

Healthy food 
Kennis over voeding leidt tot verandering. 
Wat is nu echt gezond, de yogakrant geeft inzichten, 
over wat industriele voeding is, en het nut van 
supplementen, 

mAil&WiN

sHOPPiNG

VOEDING

 Bevrijdende inzichten uit de yogafilosofie

 Wijsheid van Ayurveda 

 Leren lief zijn voor jezelf en voor anderen 

 Tips om simpeler, ontspanner en bewuster leven

 Natuurlijk leven



Gedrukte oplaGe

30.000

verschijnt

4x per jaar

de yogakrant
de krant voor flexibele wereldburgers    vijfde jaargang Nr. 3 / herfsteditie 2018  t 4,75 

www.yogakraNt.Nl   voor jezelf, de ander en de wereld

de waarheid is zoNder woordeN
Boeddha zat drie dagen in meditatie 
tijdens een satsang in India en zei na 
afloop: ‘Ik heb gesproken met jullie 
zonder woorden’, tot grote teleurstelling 
van een grote menigte! Lees meer op 
pagina 4.

w w w . y o g a - s a s w i t h a . n l

Saswitha Opleiding
voor Yoga en Wijsbegeerte  

B A S I S O P L E I D I N G   J A A R   1 :   D E   B A S I S    

L E G G E N ,   J A A R   2 :   J E   Y O G A   E I G E N    

M A K E N ,   J A A R   3 :   I N Z I C H T   I N   D E    

C H A K R A ’ S   S P E C I A L I S A T I E S   ( J A A R   4 ) :    

C H A K R A P S Y C H O L O G I E ,   Y O G A   V O O R   

K I N D E R E N ,   Z W A N G E R S C H A P S Y O G A    

C U R S U S S E N / M O D U L E S :   A D E M    

E N   P R Ā N Ā Y Ā M A ,   A N A T O M I E   E N   Y O G A ,   

A Y U R V E D I S C H E   B E G I N S E L E N ,    

A Y U R V E D I S C H E   M A S S A G E ,   Y O G A    

E N   W I J S B E G E E R T E ,   M A N T R A / Y A N T R A ,    

A D E M   E N   A D E M T H E R A P I E ,   Y O G A   E N   

M E D I T A T I E ,   Y O G A   V O O R   O U D E R E N

B I J S C H O L I N G E N  EN   W O R K S H O P S

mail & win 
  # one day yoga retraIt spa zuIver # 

# overnachtIng amsterdam coco-mat Loft #

# de happy pear # yogatas # coco-mat pILLow #

de ayurvedische visie op pijNbestrijdiNg
pijn is niet uitsluitend een ‘waarschuwing’: 
het is een middel tot het verkrijgen van meer 
bewustzijn. “zonder pijn zouden we vaak 
vergeten dat we een lichaam hebben. pijn 
herinnert er ons aan dat dat lichaamsdeel, waar 
we pijn hebben, daadwerkelijk een onderdeel 
van ons is.” Lees meer op pagina 5.

duurzaam geluk vaN biNNeN
de ervaring van geluk is dus het schijnen 
van het licht van bewustzijn. het 
bewust-zijn van het bewustzijn. en dat 
ontstaat altijd tussen twee gedachten 
in. het aanwezig zijn in het moment, 
de aanwezigheid in het nu. dat is het 
moment waarop de geest zwijgt. de 
geest kan even zwijgen als het verlangen 
vervuld is. lees meer op pagina xx.
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geluk is je ware aard
Innerlijke stilte is de geboorteplaats van 
vrede, van alle manifestaties in het leven. 
de tibetanen zeggen: ‘de ware aarde van 
de geest is oneindig als de ruimte’. Laat alle 
gedachten en emoties los en ga voorbij aan 
de relatieve aspecten van het leven. meer op 
pagina 7.

geluk is gezoNdheid
wat hebben universele liefde en gezondheid 
met elkaar te maken? volgens ayurveda is 
het leven één grote uiting van universele 
liefde. we zullen gezonder zijn als we op 
deze liefde in kunnen ‘tunen’. Lees het 
verband tussen geluk en gezondheid en de 
oorzaak van pijn op pagina 10.
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YOGA - AYURVEDA - RETREAT - PANCHA KARMA

www.kaldenbroeck.nl

Dynamische hatha yoga & filosofie

Een yogaschool met de wortels in India  
en de voeten stevig op Nederlandse bodem

www.yogastudie.nl  
info@yogastudie.nl  

0620095146

Vestigingen in:
Nijmegen
Groningen          

Geneve           
Paramaribo

Yogaschool Ron van der Post

Wees welkom bij de yoga retraite van 18 t/m 20 januari in Siddeburen of 
meld je aan voor één van onze docentenbijscholingen. 

Bezoek de website voor actuele informatie.

Geluk
Mail 
&win!

de yogakrant
de krant voor flexibele wereldburgers    zesde jaargang Nr. 2 / zomer editie 2019  t 4,75 

www.yogakraNt.Nl   voor jezelf, de ander en de wereld

w w w . y o g a - s a s w i t h a . n l

Saswitha Opleiding
voor Yoga en Wijsbegeerte  

Old school hatha  
yoga leer je op de  
oudste yogaopleiding 
van Nederland

Vraag nu onze gratis 
studiegids aan

open dag 

1 sept. 

2019 

mail & win 
  # ayurveda als moderne levensstijl # 

# relax yogalegging # maza smul pakket en 

kookworkshop # 

iN verbiNdiNg met je yoNi

de yoni is bij uitstek een ontvangend orgaan. hier 

verwelkomen we de mannelijke lingam en ontvangen 

we onze baby’s. door deze ontvankelijkheid is de yoni 

ook een plek waar we pijn en verdriet opslaan. niet-

voedende seksuele handelingen, medische ingrepen, 

ongelukken of familiepatronen kunnen voor spanning 

in dit gebied zorgen. alles over yoni healing op pag. 5.

zomereditie
iN deze kraNt:
•  het is genoeg 2

•  Hoe bereik ik geluk 3

•  paradijs op lombok 4

•  Heel je yoni  5

•  zo heb je genoeg aan jezelf 5

•  Burn-out op de loer 7

•  Bevrijd jezelf 7

•  Heb je iets op je lever? 8

•  gezonde slaap door ayurveda 9

•  De power van yoga nidra 10

•  wanneer ben ik genoeg? 11

•  Omgaan met verandering 12

•  de yoga files 13

•  Shopping 15

tijdloos geluk
de mens is het enige wezen dat geluk en 
bevrijding aan zichzelf kan schenken, door zich 
blijvend af te stemmen op zijn bovenbewustzijn. in 
het bovenbewuste speelt de tijd geen rol, omdat 
de ruimtelijke dimensie daar van een andere 
orde is. lees meer op pag 3.

AlS een trOpiScH eilAnD je rOept
jet besloot haar hart te volgen, in 
november 2007 vloog ze naar indonesië en 
kocht ze een stuk grond op een ongerept 
eilandje, voor de kust van zuidwest 
lombok. ze organiseerde een architect, 
maakte een ondernemingsplan en voorjaar 
2008 ontving ze de eerste gasten. lees 
haar verhaal op pagina 4. 

yiN yoga
waarom zijn we massaal aan de slaapyoga? 
want liggend onder een dekentje aan yoga 
doen klinkt niet erg powerful. yogadocente 
annemiek latour maakte een paar jaar 
geleden kennis met yoga nidra. letterlijk 
vertaald yoga slaap. in een periode dat ze 
ziek was, sliep ze slecht. yoga nidra hielp. 
lees meer op pag. 8.
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lid van de Europese Yoga Unie

Start Bijscholing Locatie
18-06-2019  Omgaan met pijn (10pt)  Bunnik
15-07-2019  Zomerweek Stress & Yoga (25pt)  Bunnik
12-08-2019  Asanas en Bekkenbodem (10pt)  Deventer
03-09-2019  Energie en Meridianen (30pt)  Breda
10-09-2019  Anatomie en Asana’s (20pt)  Breda
13-09-2019  Dansante Stoelyoga (5pt)  Bunnik
25-10-2019  Qi Flow Yoga (10pt)  Bunnik
05-11-2019 Zwangerschapsyoga (50pt)  Breda
09-01-2020  Meditatietradities (30pt)  Bunnik
10-01-2020  Omgaan met polariteit (16pt)  Bunnik
28-01-2020  Yoga en Kanker (30pt)  Schiedam
17-03-2020  Plezier met Ouderen (5pt)  Breda

ADOC

YOGA DOCENTENOPLEIDING

YOGA DOCENTENOPLEIDING

Meer informatie of aanmelden
www.samsara.nl | info@samsara.nl

Op jouw eigen
wijze blijven leren 

en ervaren.

OPEN AVOND
DOCENTENOPLEIDING

14 JUNI 2019
AANVANG 19.30 UUR 

500u | VYN/EYU erkend

Mail 
&win!

voor verdieping, in yoga én jezelf

Module Yoga Basis

www.yoga-academie.nl

start 21 september    Amsterdam    12 zaterdagen

burN out op de loer
vaak zijn mensen die in een burn-out 
belanden perfectionistisch, empathisch of 
hoogsensitief. gewend om veel van zichzelf 
te eisen en altijd afspraken na te komen. 
maar eens in de zoveel tijd heb je bezinning 
nodig. voorkom dat je steeds harder 
richting een burn-out rent. Corine lepoutre 
vertelt, op pagina 7.

slaap volgeNs ayurveda
door je lichaam met olie in te wrijven 
kalmeer je vata en zorg je tegelijkertijd 
voor meer kapha. daarom is het een 
van de belangrijkste levensstijladviezen 
om warme olie aan te brengen op je 
voetzolen, je oorschelpen en zo mogelijk 
je hoofdhuid. een betere slaap met 
ayurveda op pagina 3. 

Genoeg



Yogaoosten
Voortsweg 204B  EnschEdE
✪  www.yogaoosten.nl

Yoga Simone
Jelmerstraat 4  
Gezondheidscentrum,Bolsward
✪ www.yogabolsward.nl

Yogastudio Apeldoorn
Prof. röntgenstraat 13/15
aPEldoorn 
✪ www.yogastudioapeldoorn.nl

pArtnerS/distributeurs

Yogacentrum Leeuwarden
Floris Versterstraat 2  
lEEuwardEn
✪ www.yogacentrum
leeuwarden.nl

Dolfijn Wellness
Jollenpad 6, amstErdam 
✪ www.dolfijnwellness.nl

Yogacentrum Lotus
Vliegdenweg 6B Bussum

✪ www.yogalotus.nl

Yoga Berry 
JvdVondellaan 70 dEVEntEr
✪ www.yogaberry.nl

Bodyhealing
monseigneur Borretlaan 1 
 VoGElEnzanG
✪ www.bodyhealing.nl

Lotus Body Work
oude Bocheltsebaan 7
wintErswiJk – woold
✪ www.lotusbodywork.nl

De Studio
Emmakade 59 lEEuwardEn
✪ www.masyoga.nl

Yoga Aruna
dominicanenstraat 6h  
niJmEGEn 
✪  www.yoga-aruna.nl 

Soul Surf Yoga
hoogstraat 25   harlinGEn
✪  www.yogaharlingen.nl

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

Het Yoga Huis
louise de colignystraat 11a
doEtinchEm
✪ www.hetyogahuis.com

Yogacentrum Zevenaar
schievestraat 15   zEVEnaar
✪ www.yogacentrumzevenaar.nl

Yogastudio Santpoort
narcissenstraat 1F
santPoort-noord

✪ www.yogastudiosantpoort.nl

Sanayou
molenweg 38  hEErdE
✪ www.sanayou.com

centrum voor groei en ontwikkel ing

Well with Yoga
zaagstraat 10 hEnGElo 
✪ www.wellwithyoga.nl

Ananda Yoga
Boomberglaan 18  hilVErsum
✪ www.anandayoga.nl

naar Zee
Bert haanstrakade 102
amstErdam
✪ www.naarzeeyoga.nl

Yoga Balansz
Buiten molenstraat 7
culEmBorG
✪ www.yogabalansculemborg.nl

Bindi
Bergstraat 6  amErsFoort 
✪ www.bindi.nu 

Yoga Ommen
Gerard doustraat 77 ommEn
✪ www.yogaommen.nl

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

Kom thuis bij jezelf
telgenkamp 18 oldEnzaal
✪ www.komthuisbijjezelf.nl

tadasana Yoga
Banckspolder 15  hooFddorP
✪ www.tadasana.nl

energyflow
nijverheidsstraat 2
hEErhuGowaard
✪  www.energyflow.nl

the land of now retreat centre
Veenweg 9a   siddEBurEn
✪ www.hetlandvannu.com

Anja’s Yoga
uiterweg 358 aalsmEEr
✪ www.yoga-aalsmeer.nl

Studio yogacampus Arnhem
statenlaan 8,  arnhEm
✪ www.yogacampus-
arnhem.nl

Yoga centrum Veenendaal
spanjaardsgoed 5  VEEnEndaal
✪ yogacentrumveenendaal.nl

Yoga Geldermalsen
de Panoven 25 GEldErmalsEn
✪ www.yoga-geldermalsen.nl

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

Kiyojo
schreursweg 10 holtEn
✪ www.kiyojo.nl

KiYojo
levenskracht in beweging

Glow Yogastudio Haarlem
nieuwe Groenmarkt 35
haarlEm
✪ www.glowyogastudio.nl

Souljoy Yoga
oude dijk 21    dEn andEl
✪  www.SouljoyYoga.nl

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

YOGAnInA
de oude Veiling 1c  zwaaG
✪ www.yoganina.eu 

Sarvata / Centrum voor 
Gezondheid en Welzijn
schependomlaan 17e
niJmEGEn
✪ www.sarvata.nl

Yoga Studio nieuwegein
wiersedreef 28 niEuwEGEin
✪ www.yogastudio-nieuwegein.nl

Studio Sport tubbergen
haarweg 15 tuBBErGEn
✪ www.studiosport-tubbergen.nl

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

Ashtanga Yogaschool Woerden-
Culemborg
kievitsstraat 40   woErdEn
✪ www.yogawoerden.nl

Yogaenzo
dijkstraat 44  aaltEn 
✪ www.yogaenzoaalten.nl

Yogaschool roxZen 
hoofdstraat 170 
santPoort-noord
✪ https://roxzen.nl

BeYogafull praktijk voor yoga, 
massages & hypnotherapie
Fazantenkamp 360  maarssEn
✪ www.beyogafull.nl

Lotuszen Onthaastingstudio
Belvederelaan 25   zwollE
✪ www.lotuszen.nl 

Ahimsa-Yoga & Balans
wEstErBork
✪ www.yogawesterbork.
wordpress.com

Yogatoday
achtergracht 16  wEEsP
✪ www.yogatoday.nl

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

Buddha Balance
noorderhaven 27/1  GroninGEn
✪ www.buddhabalance.nl

Mariës YOGA
zevendreef 30-85  wiJchEn
✪  www.yogawijchen.nl Adhara-Yoga

ank van de moerdreef 23
arnhEm
✪ www.adhara-yoga.nl

Het Zentrum
albardastraat 16  aadorP
✪ www.hetzentrum.com

IntU YOGA
Beekstraat 18  EPE
✪ www.intuyoga.nl

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

tineke de Louw
klapstraat 7   aFFErdEn

Yogapraktijk C’est la Vie

hoofdstraat 97  hErVEld
✪ www.cestlavieyoga.nl

Inger van Genderingen
Yogastudio
zwerfkei 7 maldEn 
✪ www.yogasan-inger.nl

pure Yoga Studio 
Eebuurt 14  lEEuwardEn
✪ www.thesweatseries.nl

YogaStudio21
kallenkote 21 kallEnkotE
✪ www.yogastudio21.nl

YOGAbijhetpark
Blauwkapelse weg 115 
utrEcht 
✪ www.yogabijhetpark.nl

Yogadreams
Vinkenstraat 36a zaandam
✪ www.yogadreams.nl

Yoga aan de vecht
Vechtoever 49  utrEcht
✪ www.yoga-aan-de-vecht.nl

oVEriJssEl

drEnthE

noord hollandGEldErland

GroninGEn

Yogafemina
oude almeloseweg 13
oldEnzaal
✪  www.yogafemina.nl

FriEsland

noord holland

utrEcht

GEldErland

Cordium, Centrum voor Groei 
en Ontwikkeling
de ruyterstraat 65  niJmEGEn
✪ www.cordium.nl

noord holland

Yoga Lingewaard
Groenestraat 2 haalderen
✪ www.yogalingewaard.
webklik.nl

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

Yogaschool Ajna tempel
merel 415   hEEmskErk
✪ www.ajnatempel.nl

GEldErland

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

Yoga Studio Aravinda

Passage 6    schaGEn
✪ www.yogastudioschagen.nl

Yoga Maarssen
nassaustraat 16.2 maarssEn
✪ www.yogamaarssen.nl

Senso2Assist
wollegras 23   soEst
✪ www.senso2assist.nl

Yogamovement
Anne Kanters Yoga 
lessen-Bijscholingen-work-
shops-weekenden-Vakanties 
uBBErGEn
✪ www.yogamovement.nl

Yoga Yuga
Prinsenstraat 20 almElo

✪ www.yogayuga.nl

De Yogawereld 
kennemersingel 17
alkmaar
✪ www.deyogawereld.nl

new Health Centre
kleinzand 151   snEEk
✪ newhealthcentre.com

Isa Yoga Veendam
museumplein 5F VEEndam
✪  www.isayoga.nl

utrEcht

FlEVoland

Yoga-studio Susumna
newtonstraat 54  niJmEGEn
✪ www.susumna.nl

BoerderijYoga en B&B de Witte 
raaf, yogaweekenden  / retraites
compagnonsweg 56 
raVEnswoud
✪  www.boerderijyoga.nl

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

Yoga2all 
dwarsdijk 6  ommEn

✪ www.nieuw.yoga2all.nl

3HO nederland
korte haaksbergerstraat 44
EnschEdE

✪ www.3honederland.nl

Wanderlust yoga
Velperweg 95 arnhEm
✪ www.wanderlustyoga.nl

Yoga038 
mimosastraat 1  zwollE
✪ www.yoga038.nl

oVEriJssEl

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

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

Yoga now! 
heemradenlaan 30 iJssElstEin
✪ www.yoganow.nl

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

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

piith - zeg maar pit
Holistische groepspraktijk en 
yogacentrum
laarderweg 65   Bussum
✪ www.piith.nl

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

Yoga-4U
mark 36     drontEn
✪ www.yoga-4u.nl

Yoga studio namasté
adres: zomertaling 27 wiJchEn
✪ www.yogastudionamaste.nl

YogaHuis Oldenzaal 
zandbreeweg 10a, oldEnzaal 
✪ www.yogahuis-oldenzaal.nl

Het Zonnerad Hengelo 
langestraat 99   dEldEn
✪ www.hetzonnerad.nl

Yogaprana
noorddijk 82  wormErVEEr
✪ www.yogaprana.nl

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

Sandrasana Yoga & reiki
kadijk 4   hEEmstEdE
✪ www.sandrasana.nl

Sukha texel
schilderweg 208a
oudEschild / tExEl
✪ www.sukhatexel.nl

tai Loi Sound & Silence Farm
Gein-noord 78   aBcoudE
✪ www.tailoi.nl

Hearthouse 
huizerweg 54, Bussum
✪ www.hearthouse.nl

Yoga on the Go 
Bogaardslaan 14B  uGchElEn
✪ www.yoga-on-the-go.nl

Yoga-xs 
husselarijstraat 3   loo
✪ www.yoga-xs.nl

Shivayoga 
Paul krugerstraat 23 oostErBEEk
✪ www.shivayoga.nl

Yoga & More
rozenstraat 2a en slotlaan 
136a zEist 
✪ www.yogamore.nl

Studyopi
Ennekerdijk 37   BornE
✪  www.studyopi.nl

Marian Sloot Yoga
didamseweg 32a   loErBEEk
✪ www.marianslootyoga.nl

Yoga oldenzaal 
harbertweg 1  BEuninGEn
✪ www.yoga-oldenzaal.nl

Care For present
Grootoort 90 
BroEk oP lanGEdiJk
✪ www.careforpresent.com

Innerwise Yoga
innerwise yoga is een onderdeel van 

academie voor gevoel.

schoolweg 7 limmEn
✪ www.academievoorgevoel.nl 

Studio Vandaan 
oudegracht 328 a/d werf
utrEcht
✪ www.studiovandaan.nl

Studio 44
Burgwal 44  haarlEm
✪ www.studio44haarlem.nl

Lithayoga 
korte kleverlaan 26
BloEmEndaal
✪ www.lithayoga.nl

GAIA House of Yoga Almere 
Giraffeweg 10 almErE 
✪ www.GAIAHouseofYoga.com

J.P. santeeweg 88   niEtaP
✪ www.yoga-leek-roden.nl

Bij Hanneke
Venediën 25  PurmErEnd
✪ www.bij-hanneke.nl

Yogavisie 
sPanBroEk
✪ www.yogavisie.nl

Anita Kool Yoga & Massage
alkmaar En BErGEn
✪ www.yoga-anitakool.nl

Yogastudio Het Zonnepad
oude dordsedijk 21
klaziEnaVEEn
✪  www.zonnepad.nl

FLOWOHY Let’s F.L.O.W!
Burgemeester de withstraat 2 
dE Bilt  Ingang aan de Tuinstraat

✪ www.flowohy.com

Yoganoord
dorpsstraat 50  oostErhout
✪ www.yoganoord.nl

Studio Yoga suits you
oude sluis 14 niEuwEGEin
✪ www.yogasuitsyou.com

Green Spirit Yoga
dwinGEloo
✪ www.greenspirityoga.nl

Life-Force Yoga & mindfulness 
centrum
uitterweert 2  wEstErVoort
✪ www.life-force.nl

Artemis Yogacentrum 
IJsselstein
industrieweg 20 iJssElstEin
✪ www.artemisyoga.nl

Yoga Studio Heerde-epe 
henriëtte lugt-wäckerlin
Burgemeester van walsemlaan 4   
EPE ✪ www.yoga-heerde.nl

Yogabeach
schoolstraat 42 noordwijk
✪   www.yogabeach.nl

drEnthE

Sense of Living roderweg 7 
PEizE
✪ www.sense-of-living.nl

Yoga in Abcoude 
hollandse kade 3   aBcoudE
✪ www.yogainabcoude.nl

Yoga en meer Sjoukje Hoekstra
kortestreek 19  lEmmEr 
✪ www.yogasjoukje.nl 

Yogastudio Kamala  
rijksweg 60b, duiVEn
✪ www.kamalayoga.nl

MandY Movement and Yoga
Berkenlaan 25 BarnEVEld
✪ www.Mandy.yoga

Yogastudio Groenlo
notenboomstraat 41 GroEnlo 

✪ www.yogastudio-groenlo.nl Act in Move training & 
Coaching & Yoga.
Borculoseweg 88 nEEdE
✪ www.actinmove.nl

psychologiepraktijk Meesters
Boekweitstraat 29 EnschEdE
✪ www.ppmeesters.nl

Yogamoves
st. Janshovenstraat 1 utrEcht
✪ www.yogamoves.nl

Lichaamswerk Carpediem
westdijk 17  hEllEVoEtsluis
✪ www.lichaamswerk-
carpediem.nl

e-motion
katwijkerbroek 87  katwiJk
✪ www.e-motion.nu

Liberty Yoga
korhoenderveld 159 cuiJk
✪ www.liberty-yoga-
pilates.nl

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

Yogatreasure
antonie van leeuwenhoekweg 17a
alPhEn a/d riJn
✪   www.yogatreasure.nl

Yoga-zin by alex
Perron-3, hoff van hollantlaan 
1, rosmalEn
✪  www.yoga-zin.nl 

Bodhi yoga & mindfulness
hoogstraat 29  rottErdam
✪  www.centrumbodhi.nl

Om Yoga
reutsedijk 1  VuGht
✪  www.dutchyoga.org

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

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

Centrum Gaden Chokor Ling
kraaiendijk 14 hEiJninGEn
✪  www.gadenchokorling.nl

Yoga bij Ingrid
zegenwerp 1B
sint michiElsGEstEl
✪ www.yoga-bij-ingrid.nl

energiek-brabant 
Pastoor van haarenstraat 17 
mariahEidE 
✪ www.energiek-brabant.nl

passionforyoga
Elektraweg 2d maassluis 
✪ www.passionforyoga.nl

Yogastudio See You
Van iJsendijkstraat 409 d
PurmErEnd
✪  www.yogastudioseeyou.nl

Lifestyle Studio Dordrecht
melkpoortje 1   dordrEcht
✪ www.yoga-dordrecht.nl

Azil Centrum voor Levenskunst
a.Jacobserf 316 dordrecht
✪ www.azil.nl

total Healing / Yoga-touch
Pasteurweg 53
roEloFarEndsVEEn
✪ www.yoga-touch.nl

Maliva Yoga
Vrouw avenweg 656  dEn haaG

✪ www.malivayoga.nl

LindenYoga
saffierstraat 127
alPhEn aan dEn riJn
✪ www.lindenyoga.nl

praktijk Marneffe
weijen 77  nistElrodE
✪ www.praktijkmarneffe.nl

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

YOGAMUNDO

Zweiersdal inspireert
weverstraat 65  oostErBEEk
✪ www.zweiersdal.nl

Zen natuurlijk, fysieke en 
mentale balans
Pastoor van Vroonhovenstraat 6
schiJndEl
✪ www.zennatuurlijk.nl

Solide yoga & Wellness
het tolland 4  watErinGEn
✪  www.solideyoga.nl

natuurlijk Yoga
hondstraat 8
VorstEnBosch
✪ www.natuurlijkyoga.nl

new Life Yoga
scheglaan 12  zoEtErmEEr
✪ www.newlifeyoga.nl

Yoga noordwijk
Gooweg 17  noordwiJk
✪ www.yoga-noordwijk.nl

Joy of Yoga
oude liesselseweg 16  dEurnE
✪ www.yogadeurne.nl

Corpus novum
den heuvel 3-30   oirschot
✪ www.corpusnovum.nl

Yoga Swings 4 you 
Pr hendrikkade 94  katwiJk  
✪ www.yogaswings.nl

Stichting de roos
P.c. hooftstraat 183 amstErdam
✪ www.roos.nl

sPirituElE cEntra

Yoga Vidya rotterdam
Vijverhofstraat 47  rottErdam
✪ www.yoga-vidya.nl

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

La Bahia
dendermondesteenweg 913
9070 dEstElBErGEn
✪ www.bahia-lifestyle.com

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

Yogaplace
st. maartenslaan 36  
maastricht
✪ www.yogaplace.nl

na-Ohm-i yoga
Palissander 312 dordrEcht
✪ www.naohmi-yoga.com

De Hatha yoga experience 
Panterkaan 18  son En BrEuGEl
✪ www.dehathayoga-
experience.nl

nandita|Body & Mind Centre 
1e van leyden Gaelstraat 286 
VlaardinGEn
✪ www.nandita.nl

Yoga-opleiding Amitabha 
MindyourBody
nieuwstraat 55, dEVEntEr
✪ www.yoga-opleiding.com

praktijk en yogaschool 
de toermalijn
oostdijk 49  sommElsdiJk
✪  www.praktijk-
detoermalijn.nl

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

Saswitha Opleiding voor 
Yoga en Wijsbegeerte
Prof. Bronkhorstlaan 10
BilthoVEn
✪ www.yoga-saswitha.nl

Docentenopleiding 
Yoga & Vedanta  doorn
✪ www.yoga-
docentenopleiding.nl

 
 
 

 
Stichting Raja Yoga Nederland 

www.raja-yoga.nl.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting raja Yoga nederland

schouwstede 1 d  niEuwEGEin

✪ www.raja-yoga.nl

Yogaschool ron van der post
niJmEGEn/GroninGEn/
ParamariBo
✪ www.yogastudie.nl

Centrum voor yoga & stilte
Velduil 8   niEuw BErGEn
✪ www.yoga-bergen.nl

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

Yogacentrum tilburg – 
Yogacollege tilburg
dudokhof 79-01 tilBurG
✪ www.yogacentrum-tilburg.nl

Studio Hillegersberg
minstreelstraat 40  rottErdam
✪ www.studio-hillegersberg.nl

Maaike Chavanu/Yogabindu
hogeweg 1  lanGEnBoom
✪ www.yogabindu.nl

Yoga met Lea
✪ www.yogametlea.nl

Yogapraktijk pUUr
ackersdijckstraat 8
‘s-hErtoGEnBosch
✪ www.puuryoga.nl

Vita-Yoga 
Jacobus deckersstraat 100
EindhoVEn
✪ www.vita-yoga.nl

Yogacentrum Luna
haviksdonk 44  VEGhEl
✪ www.yogacentrumluna.nl

Marjoleine Diemel
zegge 16 nootdorP
✪ www.marjoleinediemel.com

the Centre of Body & Mind
hoofdstraat 197a sassEnhEim
✪ www.centrebodymind.nl

+Yoga
amandelgaarde 1G
hEndrik ido amBacht
✪ www.plusyoga.nl

zuid holland zuid holland

Yogajuf Janssen
Van millenstraat 2  VEnlo
✪ www.yogajufjansen.nl

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

zEEland

BElGië

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

noord-BraBant

limBurG oPlEidinGEn

Junayoga 
abellalaan 1  hillEGom
✪ www.junayoga.nl

zuid holland

Yoga-Fit
Bierstraat 123 a  rottErdam
✪ www.yoga-fit.nl

Yoga Sadhana - City Yoga 
retreat Vlissingen
sint Jacobsstraat 8
VlissinGEn
✪ www.yogasadhana.nl

Yoga-centrum Libra       
Buizerd 13 sint oEdEnrodE
✪ www.yogacentrumlibra.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

the yoga district
tjalk 2  wouBruGGE
✪ www.theyogadistrict.nl

noord-BraBant

De Yogatuin Goirle
Yoga, Kinderyoga & Mindfulness

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

Yoga-en
zaagmolenstraat 98 unit J
lEidschEndam-VoorBurG
✪ www.yoga-en.com

Studio Yoga-Surya
iJsdans 32
caPEllE aan dEn iJssEl
✪ www.yoga-surya.com

Yoga puur Breda
mauritsstraat 12, BrEda
✪ www.yogapuurbreda.nl

De Yoga Studio
scherpakkerweg 9c EindhoVEn
✪ www.deyogastudio.nl

Samyama raja Yoga School
door de iYF erkende 1 en 3-jarige 
opleidingen raja Yoga

Valkeveenselaan 15 a  
naardEn
✪ www.samyama-yoga.nl

Karibu Yoga Breda
Bastionstraat 13   BrEda
✪ www.karibuyoga.nl

D E L I G H T  AC A D E M Y
✪ www.delightyoga.com

noord-BraBant

Yoga in Beweging Vlijmen
de akker 34d VliJmEn
✪ www.yoga-in-beweging.nl

Yoga met Lef!
rusthoflaan 56   rottErdam
✪ www.yogametlef.nl

Spring wellness
Veurseweg 8a VoorschotEn
✪ www.springwellness.nl

YOGA MAASSLUIS
nijverheidstraat 4a maassluis
✪ www.yogamaassluis.nl

De yogazaak
spyridon louisweg 151
amstErdam
✪ www.deyogazaak.com

zuid holland

noord holland

By Heart Yoga 
Flevostraat 56  PurmErEnd
✪ www.byheartyoga.nl

Victorieplaza
terborchlaan 311  alkmaar
✪ www.victorieplaza.nl

Yogastudio SuZon 
kerklaan 6, moordrEcht
✪ www.suzon.nl

Dalilah Integrale Yoga & Meditatie
stalstraat 23a   GoEs
✪ www.dalilah.nl

Ayurdaay nilayam opleiding tot 
Ayurveda therapeut (300 uur)
hengelo-assen-amersfoort-
leeuwarden-Groningen
✪ www.ayurveda-hengelo.com

Yoga Buddhi
leemskuilen 12
wEstErhoVEn 
✪ www.yogabuddhi.nl

Yogapraktijk LeeF
tentstraat 3    Vaals
✪ www.praktijkleef.nu

Yoga & More Maastricht
niels Bohrstraat 32
maastricht
✪ www.yogaandmore-
maastricht.nl

Goderrein Heilpraktijk  & 
Spiritueel LifeCoach 
klein Berghemmerweg 20 
ulEstratEn - mEErssEn
Praktijkruimte in Puth (Geleen) 
✪ www.goderrein.com 

Soulshinestudio
rijneveld 43 BoskooP
✪ www.soulshinestudio.nl

Flow Motion massage 
de Blankvoorn 20
BErGschEnhoEk
✪ www.flowmotionmassage.nl

Alfa Balans Yoga & Yoga therapie
stellingmolen 122 PaPEndrEcht
✪ www.alfabalans.nl

Yoga praktijk empel
Breeakkers 27  EmPEl
✪ www.yogapraktijk-empel.nl

praktijk Salacia
omanstraat 58 dElFt
✪ www.salacia-delft.nl

ervaar! Yoga Cuijk
hantert 6    st. aGatha
✪ www.ervaaryoga.nu

Sama centrum - 
welkom bij jeZelf
wilhelminastraat 13
miJnshEErEnland
✪ www.samacentrum.nl

Yoga & Meditatie 
Mieke van Wersch
hofdwarsweg 57   GElEEn
✪ www.yogageleen.nl

Yoga Scholing (VYn): 
intensieve Yoga scholing en 
erkende bijscholingen. 
maarssEn
✪ www.yogamaarssen.nl

Yogadaya 
Europaweg 99 (Gebouw okc)
hElmond
✪ www.yogadaya.nl

nJOYoga
Fitnesspad 1   sPiJkEnissE
✪ www.njoyoga.nl

Yogacentrum Vlaardingen
Buizengat 10  VlaardinGEn
✪ www.yogavlaardingen.nl

Yogaclass Voorschoten, praktijk 
voor Yoga, reiki, Adem & 
Ontspanning 
Bertus van akenlaan 121 
VoorschotEn
✪ www.yogaclass.nl

One Yoga Antwerp
ullensstraat 2  antwErP
✪ www.oneyogaantwerp.com

Yogastudio By Hillz 
dr. aletta Jacobslaan 1
Voorhout
✪ www.yogabyhillz.nl

Yogastudio shaktiprana
Eendrachtsweg 48  rottErdam
✪ www.shaktiprana.nl

Zopuur inspiratie & detox
donkereweg 1  noordGouwE
tel. 0111-402191  06-29001885
✪ www.zopuur.nu

Yogacentrum Venray
✪ www.yogacentrumvenray.nl

Yogastudio Zeeland
koning Gustaafweg 2 ziErikzEE
✪ www.yogastudiozeeland.nl 

Livinyoga
Binnenhof 2a GraVE
✪ www.livinyoga.nl

LICHt Op YOGA
kruisstraat 53  EindhoVEn
✪ www.lichtopyoga.nl

Yogabyjanssen 
hinthamerstraat 74 
✪ www.yogabyjanssen.com

namonamah opleiding tot 

yogadocent

oudeweg 22
wEstErBroEk /GroninGEn
✪  www.namonamah.nl

Laan7
laan der 4 heemskinderen 7 
GEldroP
✪ www.laan7.nl

prana en Yoga
Bijlestaal 46d 
BroEk oP lanGEdiJk 
✪ www.pranaenyoga.nl

Happiness Bergambacht 
YOGA-BODY-MInD 
raadhuisstraat 4 BErGamBacht 
✪ www.happiness-
bergambacht.nl/yoga

Centrum de Zicht
de zicht 21 BErkEl Enschot
✪ www.centrumdezicht.nl

Yoga Yina
Beekstraatkouter 78
B-9031 dronGEn
✪ www.yina.be

Yoga Mula
Burgemeester van de 
Jagtkade 5  hEllEVoEtsluis
✪ www.yogamula.nl essentials

de selliers de moranvillelaan 20   
2820 Bonheiden 
✪ www.essentials.center

Yoga studio Gestroomlijnd
argusvlinder 2a  mEPPEl
✪  www.gestroomlijnd.nl

Mijn Yoga Studio
zwarte Pad 2 VoorBurG
✪ www.mijnyogastudio.nl

equilibrium
Eemnesserweg 29  Baarn
✪ www.equilibrium.nu

Leef yoga
amsterdam
✪ www.leef-yoga.nl

GAIA House of Yoga Almere 
Docenten Opleiding raja Yoga
Giraffeweg 10 almErE 
✪ www.GAIAHouseofYoga.com

Yoga lovers
Bekkerveld 1a, hEErlEn
✪ www.yoga-lovers.nl

Yogaschool Yoga Capelle 
reigerlaan 251 & kanaalweg 37 
caPEllE aan dEn iJssEl
✪ www.yoga-capelle.nl

Yoga Moyo
nassaulaan 39   haarlEm
✪ www.yogamoyo.nl

rEtrEats

ZIZIZ soulstuff
adempauze voor vrouwen met 
eczeem
✪ www.ziziz.nu

Onze partners


