
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.

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

sAles meDiA KiT YOGAKRANT

Foto: Harold PereiraInzicht

Eenheid

Missie

ADveRTeNTieTARieveN  DE YOGAKRANT 2021



• De yogakrant erkent het belang van geestelijke & fysieke gezondheid 
• Bevrijdende inzichten uit de yogafilosofie
• Wijsheid van Ayurveda 
• Lief zijn voor jezelf en voor anderen 
• Simpeler, ontspanner en bewuster leven

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


Kernwaarden



Visie

# Elke dag yoga
voeg elke dag een vleugje yoga toe aan het leven. Yoga doet 

wonderen voor je humeur. Beweeg soepel door het leven door yoga, 

vergaar kennis over voeding, lessen uit de ayurveda, balans in je 

gezondheid  evenwicht en harmonie in je leven. Zie oude pijn onder 

ogen en wees lief voor jezelf.

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

voeding en dagelijkse gewoontes en ontwikkel innerlijke rust

# Levenslessen
verrassende inzichten, innovatieve visies, 

authentiek leven

# Gezondheid
Wie aan yoga doet, voelt de voordelen aan den lijve. Het kalmeert 

en ontspant, herstelt en hernieuwt, geeft energie en kracht. 

Yoga verandert je leven



Mail 
&win!

De leukste 
mail&winacties

Persoonlijke 
ontwikkeling

De meest relaxte
yoga goodies
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Uw product in shopping voor t 200,-. Lever voor 13 maart 2021 een Hr productbeeld aan én 30 woorden o.v.v. shopping. Mailen naar info@yogakrant.nl

yogasHop

yogaGoodies

Shunga | Island Blossoms | Massagekaars

Massagekaars in de geur Bloesem en vanille.

Verwarm elkaar in de gure wintermaanden.

Je brandt de kaars totdat je de hoeveelheid 

massage-substantie hebt voor je doel. de 

basis-was, vervaardigd uit soja, cacao en kokos 

is verzorgend en geeft je huid een weldadige 

zachtheid. dus pure verwennerij voor al je 

zintuigen!

 t 24,50 • www.mailfemale.com of kom naar de 

winkel. 

Met deze High waist Glam Legging geef je 

jezelf een beschaafde dosis glam tijdens 

de wintermaanden. Legging van zacht 

natuurlijk materiaal, dus prima voor yoga 

èn mooi genoeg om zo te dragen. Maak de 

set af ingroentinten met de easy wrap in 

dark Mint. Bestel via Yoga specials 

• www.yoga-specials.nl  winkel Yoga 

specials Haarlem: kleine Houtstraat 92

winkel Yoga specials Leiden: Langebrug 73

HotwInter isa Hoes en Medina schuurman laten zien dat je 

als vrouw van 50 jaar of ouder juist begint aan een 

fantastische tweede helft! Ze hebben daarvoor de 

hulp ingeroepen van mooie, sterke en krachtige 

vrouwen als Hélène delhaas, Liliane ploumen, 

Lizette thooft, Marianne Verhoeven, angela Maas, 

rahma el Mouden en neelie kroes. 

Hoe ouder, hoe mooier

isa Hoes & Medina schuurman

prijs: t 24,99 / kosmos Uitgevers

Mooi oud

Geef jezelf een extra ondersteuning met ik airsprays. 

Huisgeblend door geurspecialist roos Lubbers met 100% 

natuurlijke ingrediënten. inclusief affirmatiekaartje en 

canvas zakje. ook mooi in de yogales. t 19,50

• www.rooslubbers.com.

yIn yoga

kaarten

Let op 
je knIe

Laat je inspireren door deze unieke set yogakaarten. 

Yoga is meer dan alleen houdingen, deze set bestaat 

uit 44 kaarten die houdingen, theorie en oefeningen 

uitlichten.

deze set bestaat uit 44 kaarten die houdingen, theorie 

en oefeningen uitlichten. Yoga is voor iedereen, óók 

voor jou! Laat je inspireren met deze unieke set 

yogakaarten! • www.personasecum.nl

op je knieën moet je extra zuinig zijn. wil je 

ze effectief beschermen tegen blessures of 

heb je last als je wat langer in een houding 

gaat, gebruik dan deze ergonomische knee 

pads. speciaal ontworpen om je knieën te 

beschermen. Bestel via Yoga specials 

• www.yoga-specials.nl

specials Haarlem: kleine Houtstraat 92

winkel Yoga specials Leiden: Langebrug 73

now dawn Yogalegging by Love & other 

necessities: Yoga & streetwear met een 

bijzondere boodschap, 

elke handgetekende print draagt een 

spirituele les en energie met zich mee.

Meer informatie:

 • loveandothernecessities.shop

Liefde 
     en andere 

noodzakelijkheden

LiVe it Up

anti-aging serum Shangri-la

0% chemicaliën, 0% alcohol, 

0% allergenen, 0% parabenen.

• helpt rimpelvorming te vervagen voor alle huidtypes

• houdt de huid elastisch, jong en strak

• verzorgend bij huidproblemen

• vervaagt de gevolgen van het ouder worden

• beschermt tegen invloeden van buitenaf

• Snelle opname door de huid, geen vettig gevoel nadien  

• www.amanvida.eu / 50ml t 69,00

Anti Aging

Ik hou
   van mij
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yogalife

All what truly 

exists in life 

is love
deepak Chopra

alles wat leeft heeft een energieveld. 

Sterrenstof heeft alles gevormd wat er in 

ons zonnestelsel te vinden is, dus ook de 

atomen waaruit onze lichamen bestaan. 

alles is door deze energie verbonden 

en heeft invloed op elkaar. door yoga 

verbinden we ons niet alleen met het 

fysieke, maar ook met ons energielichaam 

en gaat de energie weer vrij stromen. Het 

ervaren van je huid als begrenzing met 

de buitenwereld doet ons energetische 

lichaam stralen en verschonen. doe dit 

via meditatie of kashmir Yoga, de yoga 

van de tastzin. Of ga naar de sauna, laat je 

masseren of masseer jezelf dagelijks. 

Vuur maken

de helende en magische kracht van 

vuur kan energie consumeren en 

transformeren en geeft er licht en warmte 

voor terug. Vuur brengt ons terug naar 

de stilte van je hart en ziel. Verbind je 

dagelijks met je innerlijke vuur door 

oude spullen te verbranden, in een vlam 

te kijken, kaarsen te branden of maak 

eenvoudig een klein, beheersbaar vuurtje 

in je tuin.

Meditatie

we kunnen onze energie zuiveren door 

eenvoudig naar binnen te keren. door 

zonder oordeel te voelen, ervaren wat er 

achter onze beslissingen ligt. we zijn dan 

één met onszelf, waardoor er geen ruimte 

meer overblijft voor energie van buitenaf 

die we niet nodig hebben.

Je handen en lichaam wassen

water is van groot belang bij het zuiveren 

van onze energetische lichamen. Het 

is een makkelijk middel om je van 

andermans energieën te zuiveren. Je hoeft 

alleen maar je handen, of je hele lichaam, 

te wassen. Stel je voor hoe alle negatieve 

energie in het doucheputje verdwijnt.

Salie of heilig hout branden

Salie of heilig hout kun je gebruiken om 

je huis en lichaam van negatieve energie 

te ontdoen. Steek het aan en laat de rook 

je aura energetisch reinigen. kwade 

energieën in je omgeving verdwijnen als 

sneeuw voor de zon.

Loslaten van afvalstoffen

door ons westerse voedingspatroon heeft 

iedereen afvalstoffen in zijn lichaam. Ga 

wekelijks naar de sauna. drink gedurende 

de dag slokjes warm water, liefst zo heet 

mogelijk. Vast af en toe een halve dag 

of langer. Geef je lichaam de kans op te 

ruimen.

opruimen

ruim je huis op, stof oude hoekjes uit. 

doe het met liefde en aandacht, zodat het 

schoonmaken zelf je ook energie geeft. 

Zonder haast of dwang. Geef ongewenste 

spulletjes een liefdevol nieuw thuis. Zet 

eventueel een free library voor je huis 

waar je ook van alles kwijt kunt.

gebruik aroma’s

eucalyptus olie heeft een reinigende 

werking en stimuleert gezondheid en 

welzijn in het algemeen. lavendel heeft 

een rustgevende werking. Citroen olie 

zuivert sterke emoties of vermoeidheid 

en helpt ook virussen en bacteriën te 

bestrijden. rozemarijn olie geeft je 

mentaal een zetje. Heilzaam tegen 

lichamelijke en mentale uitputting en 

hoofdpijn. Pepermunt geeft een scherpe 

geest en heldere gedachten.

Zonlicht en de natuur

Zonlicht geeft licht, vitamine d en energie, 

Bewolkt? Ook tijdens meditaties kun je 

de zon en de warmestralen visualiseren. 

Buiten en in de natuur zijn, reinigt je 

energie. de natuur verhoogt de trilling van 

onze energie, waardoor we beter kunnen 

aarden en ontspannen.

Letterlijk nieuwe kleding aan

Ga eens door je kledingkast. wat maakt 

je niet meer gelukkig? Stel vast welke 

kleuren je het liefste draagt. licht of 

donker? tijdens yoga en meditatie is het 

van belang natuurlijke stoffen te dragen, 

zoals katoen en wol, die de energie niet 

verstikken.

ademhaling

Verdiep en verleng de ademhaling, iedere 

keer dat je er aan denkt, om emoties te 

verwerken en los te laden. een diepe, 

vloeiende ademhaling zuivert het bloed 

en geeft frisse energie. laat op elke 

uitademing spanning los.

Eenheid ervaren

“in de moderne hekserij geloven we dat 

alles energie is, ook onze gedachten, 

dat alles met elkaar verbonden is en 

dat alles invloed op elkaar uitoefent. 

Met gedachtenkracht de werkelijkheid 

beïnvloeden, dat is magie,” schreef 

schrijfster en heks Susan Smit over 

haar geloof. Begin iedere ochtend met 

voedende meditaties en visualisaties. Zie 

jezelf in je ideale leven, hoe je je voelt, wat 

je ziet, bij wie je bent, wat je ruikt. wees 

dankbaar.

Saskia onck 

Bronnen: nieuwetijdskind.nl / kalee Brown

rEinig Je enerGie

reiniG Je aura / trEk EEn niEuwE JaS aan

CoLofon 

aan deze krant werkten mee: 

klaas Stuive, Bart Maes, ron van der Post, Paula Jap 

tjong, Stella van dinten, liesbeth de Beurs, Corine 

lepoutre, Hans kloosterman, aafke de Geus, Marcia 

Sanders.  

abonnEMEntEn (4 x 1 YOGakrant Per Jaar)

ontvang 4 nummers per jaar 

voor slechts t 14,50* (*na eerste jaar 17,50)

Voor vragen losse abonnementen: 

klantenservice@aboland.nl

opgave en vragen 

abonnementenland Postbus 20 1910 aa uitgeest

tel. 0251 – 257924 en fax +31(0)251-31 04 05

Site: www.bladenbox.nl  voor abonneren of www.

aboland.nl voor adreswijzigingen en opzeggingen. 

abonnementenland is ook bereikbaar via twitter. 

Stuur uw tweet naar: @aboland_klanten.

Geef je op via: www.yogakrant.nl/abonnement

opgave en vragen over abonnementen 

(losse nummers): bE:

abonnementenland ambachtenlaan 21 unit 2a

3001 Heverlee tel. +32 (0)28 08 55 23 fax  +32 (0)28 08 70 

05 Site: www.bladenbox.be voor abonneren of 

www.aboland.be voor adreswijzigingen en opzeggingen. 

Beëindigen abonnement: Opzeggingen dienen 12 weken 

voor afloop van de abonnementsperiode in ons bezit te 

zijn.

PartnErS / distributeurs

opgave & vragen partners (4 x 60/70 yogakranten per 

jaar)

kosten: t 127,75 per jaar (excl. 9% btw) voor 4 x 60 tot 

70 yogakranten (4 edities) incl. vermelding website in de 

YOGakrant. Per jaar opzegbaar. Voor België 

t 27,00 toeslag.

opgave en vragen: via info@yogakrant.nl  O.v.v. distributie 

abonnement. Vermeld studio adres en afleveradres.

Prijswijzigingen voorbehouden. alle rechten voorbehouden. 

de yogakrant kan niet verantwoordelijk worden gehouden 

voor de inhoud, correctheid, compleetheid of kwaliteit van 

de inhoud.

Druk: Vastgrafisch, Cuijk

Sales: info@yogakrant.nl  

redactie: redactie@yogakrant.nl 

Hoofdredactie: Saskia Onck

Eindredactie liesbeth Berg-Meulenberg

www.yogakrant.nL 

onderdeel van Het inspiratiePakket

Meer informatie vindt u op www.yogascholing.nl of bel 06 53471436

Hatha 

& Meditatie

Bedrijfsyoga
Workshops

& opleidingen

Zwangerschaps-

yoga

Nassaustraat 16.2 in Maarssen

e  Sukshma Vyayam 

Bekend als Himalaya Yoga, is een unieke serie van subtiele 

oefeningen, die energie aan het lichaam geeft en de geest 

harmoniseert. De oefeningen zijn gebaseerd op: 

 • Concentratie en Focus 

• Pranayama (adem controlerende technieken) 

• Geïsoleerde fysieke bewegingen

e Te koop:

  •  Oefenboek geschreven door dr Alaknanda Puri, Santosh Puri 

Ashram in het Engels kost: h17,50 excl. verzendkosten

 •  Film via You Tube link, 2 uur durend filmpje met de hele 

Sukshma Vyayam serie door Lexa van Daalen kost: h24,50 

excl. verzendkosten

 • Beide samen h42,- excl. verzendkosten

Een gedeelte van de opbrengst gaat naar Santosh Puri Ashram.

Yin Yoga 

Opleidingen

Nascholing

Workshops 

Retreats

The home of Yin Yoga
Yin Yoga Winter School & Summer School 2021

Modules (50h YA): Yin Yoga Basis - Yin Yoga & Energie 

Yin Yoga & Qi-gong - Yin Yoga, MFR & Myoyin

25 sept - 1 okt Yinyasa Yoga Retreat Portugal 

Kijk voor de volledige agenda op de website:

www.pureenergyyoga.nl

als je niet lekker in je vel zit, denk je vaak dat je wat moet veranderen, 

je gaat eten, kopen of actie ondernemen. Maar soms moet je juist iets 

loslaten, jezelf energetisch reinigen en ontdoen van negatieve energie die 

niet van jou is. reinig je aura na bezoek, vervelende emoties, seks of een 

drukke dag. op ieder moment van de dag weer als nieuw!

yoga & 
ayurved

aYOGA RE
TREAT

www.kal
denbroe

ck.nl

Gezondheid De beste achtergronden, 
tips en inzichten over 
voeding
Kennis over voeding leidt tot verandering. 

mAil&WiN

sHOPPiNG

vOeDiNG
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Uit mri-scans blijkt dat onze hersengolven 
samenhangen met die van anderen, 
ecg’s maken duidelijk dat emotionele 
verbondenheid met anderen leidt tot 
synchronisatie van de hartslag, en 
bloedonderzoek wijst uit dat onze 
hormoonbalans beïnvloed kan worden 
door de hormonen van andere mensen. 
we kunnen er dus niet omheen: we zijn 
met elkaar verbonden door gezamenlijk 
voortgebrachte energiegolven. 

dit mag echter niet automatisch leiden tot 
verlies van onze energetische identiteit; 
we mogen onze unieke trillingsfrequentie 

niet laten overheersen door de golven van 
anderen. we kunnen en moeten onze 
energetische identiteit behouden. in elk 
contact is het van essentieel belang dat 
we ons bewust zijn van onszelf, zodat 
we erop kunnen vertrouwen dat we 
compleet zijn zoals we zijn, en gezonde 
grenzen kunnen stellen.

Bescherm je aura met auraprobiotica = 
intentie + inspiratie + dankbaarheid 
Zonder deze ingrediënten kan je aura niet 
goed functioneren. Het hebben van een 
intentie, inspiratie en dankbaarheid is van 
het grootste belang.

1. door gebruik te maken van je intentie, 
schep je een vibratiesjabloon voor wat je 
bereiken wilt; deze zorgt ervoor dat jouw 
energie en die van het universum gaan 
stromen in de richting van dat resultaat.

2.  door de hoge trillingsfrequentie 
van dankbaarheid ontstaat er in jou 
een toestand van waardering voor het 
geschenk van het leven. dit zorgt ervoor 
dat je aura als een magneet positieve 
energie aantrekt.

3. Inspiratie is een toestand waarin je 
bent afgestemd op je spirituele zelf. Het 
is een innerlijke vonk, een golf die je 
omhoogstuwt, en die ontstaat dankzij de 
chemie tussen je authentieke kern en de 
prikkels uit je omgeving.

yogalevenslessen

de natuur vervalt in een schijnbare 
rust. Maar ondergronds is het zich al 
aan het voorbereiden op het nieuwe 
leven in de lente. wij mensen zouden 
er ook goed aan doen onze activiteiten 
terug te schroeven en aan te sluiten bij 
de veranderingen in de natuur. Zodat 
onderhuids ons vuur weer kan gaan 
branden.

Omdat we in warme huizen wonen, 
denken we dat we geen last hebben 
van de seizoenen. in huis en op kantoor 
is alles het hele jaar hetzelfde. er zijn 
feestdagen met de mogelijkheid van rust, 
maar ook deze zijn vaak nog drukker en 
stressvoller dan de werkdagen. 

Herfst en winter is vata tijd(lucht en 
beweeglijkheid). dat betekent dat de 
ijzige wind ons parten gaat spelen, dat 
we gemakkelijk klachten kunnen krijgen 
zoals een droge huid, slapeloosheid, 
piekeren, vermoeidheid, pijn in de botten 
en rusteloosheid. Hierdoor hebben we 
meer behoefte aan kapha: aarde en 
water (structuur en rust) en pitta: vuur 
(warmte). 

wij hebben bezinning nodig. een periode 
van reflectie en innerlijk zitten. Om niet 
op het puntje van onze stoel te zitten 
en alweer bezig te zijn met de volgende 
afspraak. we dienen onze energie te 
kanaliseren, omdat onze weerstand 
extra hard moet werken om niet aan de 
wisselvalligheden van het weer ten prooi 
te vallen. in deze tijd kan een griepje, 
verkoudheid of een onderliggende 
vermoeidheid naar boven komen. 

Voeding in de winter
Ook onze voeding kunnen we aanpassen 
door het verminderen van zuivel, salades 
en andere producten uit de koelkast 
(kou). Gebruik meer verwarmende 
kruiden die ons spijsverteringssysteem 

ondersteunen, zoals gember, kaneel, 
komijn, kerrie, venkel, geelwortel en 
koriander (warmte).
als ontbijt kunnen we beter warme 
havermoutpap met kaneel eten. en 
als we al fruit willen nemen, verwarm 
het. Of bestrooi een appel met kaneel, 
zodat de hitte van kaneel de koelte van 
de appel compenseert. Probeer warme 
dranken en natuurlijke vetten zoals 
sesamolie of olijfolie te gebruiken. als 
lunch of avondeten kunnen we een 
heerlijke soep maken: vegan snert of 
groentesoep, linzensoep, rodebietensoep 
of pompoensoep met verwarmende 
kruiden. een Hollandse stamppot (zonder 
kool want dat is vata verhogend) of een 
verwarmende curry (met kurkuma, 
peper, korianderzaad en komijnzaad). 
Juist tussen de middag, van 10.00 tot 
14.00 uur, is het pitta tijd. de beste tijd 
voor de grootste warme maaltijd, omdat 
dan de vertering optimaal is. 

samen met de juiste voeding kunnen 
we yoga inzetten om vata te verlagen: 
door de oefeningen vaker te herhalen, 
langzamer te doen en iets meer 
structuur aan te brengen in de dagelijkse 
oefeningen. de krijger een paar minuten 
vasthouden om het vuur wat aan te 
wakkeren, werkt vata verlagend. Maar 
ook stimuleert het onze apana prana 
zoals de boothouding onze samana prana 
weer stimuleert.

laat je masseren met heerlijke warme 
ayurvedische olie. de winter leent zich bij 
uitstek om pas op de plaats te maken en 
te reflecteren op het leven en je spirituele 
pad. richt je op jouw doel en kijk wat je 
nodig hebt om daar te komen. 
Zorg goed voor jezelf, de wereld gaat ook 
wel door zonder jou.

Ron van der Post
www.yogastudie.nl    www.yogastudycenter.com

0031 62 00 95 146

de weldaad 
van winterse rUst
winter is om te rusten en te bezinnen. de zuivere lucht, de kale bomen. de 
natuur ademt een rustpauze in. Het nodigt ons uit om naar binnen te keren en te 
mediteren.  

Besef je dat je een 
keuze hebt om uit 
de cirkel van lijden 
te stappen. Je kunt 
verantwoordelijkheid 
nemen voor je 

negatieve denk-, emotie-, gedrags- 
en communicatiepatronen. Of kies 
je voor slachtoffergedrag zoals je 
terugtrekken, verdedigen, aanvallen, 
wapenen, verstoppen, rationaliseren, 
rechtvaardigen, huilen, zaken niet 
benoemen en passief agressief gedrag? 
Of ga je kiezen voor de cirkel van 
geluk, door het activeren van je 
bewustwordingsproces via opmerken, 
herkennen, erkennen, accepteren, 
vergeven, loslaten, reflecteren, leren en 
nieuwe acties en patronen ontwikkelen. 
 
de Boeddha geeft aan dat je eerst mag 
opmerken en accepteren dat er lijden 
is. vervolgens is er een oorzaak van 
lijden. als eerste zijn dit je verstorende 
en belemmerende gedachten, emoties, 
fysieke sensaties en energieniveau. Het 
leren opmerken van prettige, onprettige 
en neutrale sensaties in het nU is een 
eerste training. 
 
de tweede oorzaak van lijden is je 
opgebouwde karma. wie goed doet, goed 
ontmoet. de gevolgen van je positieve 
of negatieve gedachten, spreken en 
handelen, bouwen zich in je lichaam 
en geest op. er is een verband tussen 
hoe je denkt, spreekt en handelt en of 
je in een positieve of negatieve film van 
je leven terecht komt. er is echter een 
oplossing uit dit lijden en je kunt jezelf 
bevrijden uit deze negatieve energie door 
het achtvoudig pad te beoefenen. Het 
juiste begrip en inzicht ontwikkelen, de 
juiste intentie zetten, de juiste gedachten 
ontwikkelen, de juiste spraak beoefenen, 
het juiste handelen inzetten, het juiste 
levensonderhoud kiezen, de juiste 
inspanning tonen, de juiste aandacht 
in het nu van de vier niveaus van 
bewustwording ontwikkelen, de juiste 
concentratie beoefenen om wijsheid te 
verkrijgen*.  

in de eerste teaching van de Boeddha 
ben je vooral bezig met zelfcompassie = 
je eigen lijden verminderen en je geluk 
vergroten.  

 

opdracht: toets jezelf op deze punten uit 
het 8-voudig pad van de Boeddha en schrijf 
op waar je de komende maand je energie 
op wilt richten? Wat ga je water geven? 
Welke onderdelen in het achtvoudig pad wil 
je met kleine stapjes gaan verbeteren? 
 
in de tweede teaching van de 
Boeddha behandelt hij begrippen als 
onderlinge afhankelijkheid, en het 
beoefenen van de tien deugden, vanuit 
compassie: het lijden van anderen 
verminderen en het geluk vergroten. 
de tien deugden zijn: gelijkmoedigheid, 
liefde & vriendelijkheid, compassie, 
medevreugde, ethiek, geduld, 
vrijgevigheid, enthousiaste inzet, 
meditatie en wijsheid. wijsheid is een 
resultante van het beoefenen.  
 
opdracht: toets jezelf op deze tien te 
ontwikkelen deugden in de geest. Hoe ga 
je deze deugden beoefenen naar jezelf toe 
vanuit zelfcompassie en daarna oefenen op 
de ander vanuit een egoloos perspectief? 
Welke deugd verdient aandacht? Waar is 
nog wat werk aan de winkel?  
Kies per week één deugd die je gaat 
oefenen in jezelf en daarna op de ander. 
luister naar mijn compassie meditatie: 

https://www.youtube.com/watch?v=nXr9iYak7sa 

 
tijdens mijn periode als monnik in 
opleiding in een tibetaans klooster 
werden deze teachings ook besproken 
en beoefend en ondersteund door het 
zingen van gebed zangen, meditaties en 
rituelen. deze leringen integreren in je 
dagelijkse praktijk is nuttig.   
 
word positiever op vier niveaus: in 
je denken, emoties, lichamelijk en 
qua energieniveau. Je omgeving gaat 
zich dan ook positiever opstellen 
en gedragen. alles is met elkaar 
verbonden en onderling afhankelijk, is 
de boeddhistische visie. niets bestaat op 
zich. 

in een 8-weekse mindfulness training leer je van 

deze vier niveaus bewust te worden.  
 
Veel oefenplezier, 

Hans Kloosterman 

www.hanskloosterman.com 

Zie voor verdere uitleg:  https://

nl.wikipedia.org/wiki/edele_

achtvoudige_pad.  

 

In een teaching over positieve en negatieve energie, geeft de 14de dalai lama aan: 
wat je aandacht geeft groeit. welke zaden in de geest geef je water? 

yogaHealtH

aUtUeUr : Bart Maes  / Meer infO Of 
BrOnverMeldinGen www.freedOMOfHealtH.eU

Neem je VItamINe e suPPlemeNteN? oNNatuuRlIjK! 

kies liever rOde PalMOlie

de meeste supplementen bevatten 
uitsluitend alfa-tocoferol. in twee 
afzonderlijke studies, rapporteren 
onderzoekers dat het niet verstandig 
is om hoge dosissen alfa-tocoferolen 
op te nemen zonder de tocotrienolen. 
in de natuur komt alfa-tocoferol nooit 
afzonderlijk voor. Het is steeds een mix 
van tocoferolen en tocotrienolen. als we 
erop vertrouwen dat de natuur ons altijd 
verschaft wat we nodig hebben en dit in 
een ideale verhouding, dan zou het ideale 
vitamine e-supplement een mix moeten 
zijn van tocoferolen en tocotrienolen. 
in 1971 heeft slover aangetoond dat 
rode palmolie de rijkste bron is van 
tocotrienolen. (Momenteel kan men geen 
andere, even rijke natuurlijke bron aan 
tocotrienolen en vitamine e, aanbevelen 
dan rode palmolie! (30) de vitamine 
e die je terugvindt in rode palmolie, 
bestaat voor 30% uit tocoferolen en voor 
70% uit tocotrienolen. tocotrienolen 
vormen een belangrijke familie van de 
vitamine e. Chloor in leidingwater en 
oestrogenentherapie bemoeilijken de 
opname van vitamine e.

wat zegt de medische wetenschap over 
tocotrienolen (vitamine e)?
•	 ze	helpen	vetophopingen	in	slagaders	
verwijderen
•	 ze	verlagen	de	LDL-	of	‘slechte’	
cholesterol
•	 ze	versterken	ons	immuunsysteem	
(voornamelijk de t-cellen) met 65%
•		het	zijn	zeer	sterke	antioxidanten	(40	

tot 60 keer sterker dan de tocoferolen)
•		ze	kunnen	de	groei	van	kankercellen	
afremmen (vooral bij borstkanker)
•		ze	beschermen	de	huid	tegen	UV-
stralen
•	ze	vertragen	het	ouderdomsproces

www.amanvida.eu

Recept

Vitamine e supplement? Kies natuurlijke tocoferol en tocotriënol uit rode palmolie. 
misschien neemt u wel een supplement van vitamine e? maar wat mist men meestal 
in een supplement van vitamine e? tocotrienolen. 

gewokte groente 
met rode palmolie & 
hazelnoten
2 eetl rode palmolie

1 eetl raz-el-Hanout (kruidenmengsel)

1 grote zoete aardappel, geschild

en in blokjes gesneden

500 g spruitjes of bloemkool of venkel

300 ml groentebouillon

100 g hazelnoten

in een droge koekenpan 
hazelnoten goudbruin 
laten roosteren. Gebruik 
je spruitjes, deze eerst 
even stomen. in de wok 

de rode palmolie verhitten, de kruiden 
kort opbakken, groenten toevoegen en 
roerbakken. kruidenbouillon toevoegen 
en de groenten nog even laten stoven. 
een paar keer omscheppen tot ze klaar 
beetgaar zijn. Hazelnoten erover strooien 
en omscheppen. lekker met rijst, quinoa 
of pasta.

Rode mayonaise:
1 eierdooier

snufje cayennepeper

1 theelepel mosterd

1 theelepel wijnazijn

125 ml lopende palmolie 

(zachtjes verwarmd)

1 soeplepel ketchup

doe alles in de blender, behalve de 
olie. Mix het geheel en giet er dan heel 
zachtjes aan de olie bij tot de massa dik 
wordt. naar wens met een teen knoflook.

Bron: www.freedomofhealth.eu

In de middag is het pitta tijd 
en kunnen we de grootste 
warme maaltijd nemen, 

omdat dan de spijsvertering 
optimaal is. 

wat je aaNdacHt geeft gRoeIt! 

VooR yogaKRaNt lezeR 
geVoNdeN:

de rode palmolie van amanprana 
is de meeste duurzame palmolie & 
afkomstig uit biologische teelt .
•100%	biologisch
•100%	natuurlijk
•Rijk	aan	7	soorten	vitamine	E	
•Rijk	aan	caroteen	(pro-vitamine	A)			
(20.100 mcg / 100g)
•Duurzaam

325ml: t 7,25
1600ml: t 29,95

VetteN eN gezoNdHeId

we hebben vetten nodig als bouwstof 
voor het lichaam en voor een goed 
werkend hart. maar er zijn zowel 
gezonde vetten als ongezonde vetten.

1. onverzadigde vetten
Onverzadigde vetten 
zijn gezonde vetten. 
de essentiële vetten 
zijn de omega 3 en 
omega 6-vetzuren. 
Omega 3 zit in rode 

palmolie in vette vis, lijnzaadolie, 
avocado, walnoten en chiazaden. van 
de onverzadigde vetten zijn vooral de 
koudgeperste echt gezond, dus niet 
verhitten! vervang je boter voortaan 
door rode palmolie, olijfolie of kokosolie. 

2. Verzadigde vetten
verzadigde vetten zijn een efficiënte 
brandstof omdat er veel energie in zit 
die langzaam wordt vrijgegeven aan 
het lichaam. Bovendien is verzadigd vet 
goed voor je botten, de lever, het hart, 
de longen en je zenuwstelsel. Gezond 
met mate en uit een natuurlijke bron, via 
kokosolie, een stukje biologisch vlees of 
zuivel. Hoe beter de leefomstandigheden 
van het vee, hoe hoger de kwaliteit van 
de verzadigde vetten.

3. transvetten
Ongezonde transvetten worden door 
een chemisch proces gemaakt. 
Onverzadigde olie, die in principe 
gezond is, wordt chemisch zo bewerkt 
dat er gehard vet of geharde boter 
van wordt gemaakt. deze zitten in 
industrieele voeding zoals margarine, 
chips, gefrituurd voedsel en 
diepvriesproducten. 

Yoga en Aplomb
Overgave aan natuurlijkheid

Maartje van Hooft

Voorcover.indd   1 16-10-2009   13:49:32

Opleiding
Bijscholingen
(VYN-erkend)

hoofddocent:
Maartje van Hooft

www.amitabha.nlDocenten
opleiding

Essentie van
yogahoudingen

Boeddhisme en
meditatie

Mantra en
meditatie

1 tot 4 jaar - Deventer
Start februari of september

20 weken online + 1 lesdag
 Start 27 januari 2021

5 vrijdagen - Deventer
Voorjaar 2021

3 vrijdagen - Deventer 
Voorjaar 2021

auRa eNeRgIe
Breng je aura, jouw 
persoonlijke energieveld, in 

balans zodat je energie op 
de juiste frequentie blijft 
en je de beste versie van 
jezelf kunt zijn. auteur: 

alla svirinskaya / ankhhermes 

t 24,99

schrijf je in op www.yogakrant.nl en 
maak kans op dit inspirerende boek!
*voor 27 maart 2021

Mail 
&win!

BrenG Je auRa eNeRgIe IN BalaNs

als je je vaak vermoeid voelt en klachten hebt, is de kans groot dat je aura is 
vervuild. tijd om de balans te herstellen! In ‘aura-energie’ laat alla svirinskaya je 
zien hoe je je aura laag voor laag kunt reinigen. door onze blootstelling aan grote 
hoeveelheden (digitale) energiestromen raakt ons aura, ons eigen energieveld, 
vervuild. de kans is groot dat we er ziek van worden.

PRemIum aPPelazIjN Is 
suPeRgezoNd

azijnzuur heeft 
krachtige antimicrobiële 
eigenschappen. 
zowel tegen bacteriën 
als tegen virussen. 

Zo werkt azijnzuur effectief 

tegen e. coli darmbacteriën 

als verschillende stammen 

van salmonella. azijnzuur 

kan in de celwand van de 

bacterie geraken en ze 

doden. Hierdoor werd ook 

aangetoond dat azijnzuur 

antivirale eigenschappen 

heeft. azijn is ook effectief om wonden te helpen 

genezen. azijnzuur helpt tegen een te hoge 

bloedsuikerspiegel. azijnzuur zorgt voor een betere 

darmflora en gezondere maagomgeving. de werking 

van deze zuren zijn te vergelijken met prebiotica. 

voeding voor onze inwendige flora. rauwe appelazijn 

verbetert ook de opname van voedingstoffen. 

Helend voor de huid. Het is een sterk samentrekkend 

middel voor het verwijderen van dode huidcellen. 

Balancerend voor de Ph waarde van de huid. Helpt 

om de zogenaamde beschermende zuurmantel 

van de huid intact te houden. reinigt perfect de 

huidporiën. Helpt huidontstekingen voorkomen en 

genezen.

azijnzuur heeft een anti-histamine effect.

Helpend voor mensen met allergenen of astma.

Bron: www.freedomofhealth.eu

amanvida Premium appelazijn 

Biologisch / Bevat de moeder van de azijn / niet 

gepasteuriseerd /rauw / 5% zuurtegraad

niet gefilterd, dus van nature troebel / Clean label 

(slechts 1 ingrediënt, nl. gefermenteerde appelen) 

Bestel hier: www.amanvida.eu  1l. t 7,95



Adverteren met banner 
op onze website

Facebook platform

WWW.yogAkrAnt.nL

BANNeRs 

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

levens mensen en yogabeoefenaars in Nederland en vlaanderen.

Banner op onze website per maand al vanaf t 79,00

een jaar uw banner op onze homepage voor t 970,00

Formaat 375 x 120 pixels

NieuWsBRieF

7.000 abonnees / wordt 6 x per jaar verzonden

informeer naar de mogelijkheden

FAceBOOK

vul uw campagne aan met een actie op facebook.

deyogakrant

issuu
elke yogakrant verschijnt tevens gratis online.

informeer naar de mogelijkheden.

Bekijk hier alle edities
https://issuu.com/onck



De YOGAKRANT in het kort:

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

25.000-27.000 exemplaren) bereik meer dan 32.000 lezers;

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

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

is.

• Distributie via circa 350 yogascholen en studio’s in heel Nederland, en groene- 

en natuurwinkels, de betere spa’s en massagesalons, sportscholen en lunch- en 

koffietentjes. een groeiend aantal distributiepunten in het hele land, yogascholen en 

webshops. Odin biologische supermarkten, webshops en EKOPLAZA’s.

• 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 voor gezondheid en verantwoorde 

producten en initiatieven.

• Onderdeel van Het Inspiratiepakket.

TARiEFKAART / ADvERTENTiETARiEvEN 2021
(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 1.177,-  (backpage 30% toeslag)

1/2 260 x 190 mm t 607,- 

1/4 126 x 180 mm t 407,-

1/8 126 x 94 mm   t 247,- (aanbieding: 4 edities 1/8 adv: t 870,00)

1/16 126 x 47 mm  t 117,-

* 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 213,- excl. 21% btw. 

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

verschijningsdata 2021    
nummer Sluitingsdatum* verschijnt  Thema 

1-2021 10 maart 27 maart  lente / overvloed

2-2021 10 juni 30 juni  Zomer / universele liefde

3-2021 10 september 27 september  Herst / inzicht

4-2021 21 november 13 december  Winter / helen

Advertenties: 
Telefoon sales: 06 229 297 10 

www.yogakrant.nl  

info@yogakrant.nl

ADveRTeNTieTARieveN  DE YOGAKRANT 2021



Gedrukte oplaGe

25.000-27.000

verschijnt

4x per jaar

WWW.yogAkrAnt.nL   voor jezelf, de ander en de wereld

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.

Herfsteditie

iN deze kraNt:
•  geluk bestaat niet 2

•  Geluk is lelijk 3

•  de waarheid is zonder woorden 4

•  Geluk is je ware aard 5

•   Is geluk karma? 6

•  Traag leven in Zeeland 7

•  duurzaam geluk van binnen 8

•  De ayurvedische visie 

 op pijnbestrijding 10

•  Geluk is discipline 12

•  yoga is geluk 13

•  Agenda ‘what’s the buzz’? 19

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 lifestyle • mindfulness • meditatie • gezondheid • bewustzijn • yogafood • ayurveda • simple life 

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.

yoga lifestyle • mindfulness • meditatie • gezondheid • bewustzijn • yogafood • ayurveda• simple life 
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GADOCENTEN NEDERLAND

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 
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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. 
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iN deze kraNt:
•   Magie van het leven 2
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•  Goede nachtrust met ayurveda 4

•  meditatie en je levenspad 5

•   Zelfvertrouwen versus codenpendency 6

•  ontembare zachte kracht 7

•  Durf te rusten met Yoga nidra 9

•  discipline en de herfst 10

•  Zelfsabotage op de weg naar geluk 10

•  mindfulle zelfbevrediging 12

•   Terug in je kracht na ontrouw 13

durf te rusteN
door te rusten kun je je weer gezond voelen 
en contact leggen met je zielsmissie – de 
vrouw die je bent als je niet voortdurend 
totaal uitgeput bent. lees meer over yoga 
nidra op pagina 9.

slapen MeT aYurveDa 
slapen is gezond, en net als eten en seks 
één van de drie cruciale steunpilaren 
voor een gezond leven en een goed 
afweersysteem. maar net als bij eten en 
seks, geldt ook hier: de juiste mate en de 
juiste manier zijn doorslaggevend. Bij een 
teveel en niet op het juiste moment slapen, 
kan het ook tegen je werken. lees meer op 
pagina 12.

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

mindfull masturBeren
Hoe kunnen we verwachten dat onze partner ons 
liefdevol aanraakt, als we het zelf niet kunnen? 
volgens marcia zit er een lading op het woord 
genieten. Het brengt een druk en faalangst met 
zich mee. lees het in de liefdesles van marcia 
sanders op pagina 4.
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trouw Na oNtrouw
de constante wisseling van 
schuldgevoelens en euforie zorgde er 
uiteindelijk voor dat ik me depressief en 
overspannen voelde. Zo erg dat ik me 
regelmatig af vroeg of mijn gezin niet beter 
af zou zijn zonder mij. ik lag dagen huilend 
in bed. lees meer op pagina 13.

enorMe wilskrachT ZonDer MoeiTe
een liefdevolle mindset kan kracht 
genereren, waardoor er geen sprake is van 
energieverspilling (brahmacharya). als je 
weet hoe je energie doelgericht gebruikt 
dan leidt dit tot enorme wilskracht die alle 
belemmeringen op kan heffen (ys: ii-38). 
lees meer op pagina 7.
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ZelfliefDe als helinG
shanti: ‘ik denk dat liever voor jezelf zijn kan 
betekenen dat je soms ook even niet weet 
hoe lief voor jezelf te zijn. Want het leven is 
niet altijd lief en leuk. en dat mag ook erkend 
worden.’ shanti schiks, over het verlies van 
haar kind, en haar proces van heling, op pag.  3.
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Yoga is Yoga is 
jezelf ontdekken

 jezelf ervaren 
jezelf zijn
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