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NIEUWSWARM-UP

‘Adem diep in en uit. 
Dat is geen yoga-ding, 

geen Adriene-ding. 
Gewoon een diepe 

ademhaling’
ADRIENE MISHLER, DE HALLEN, 

ZIE OOK PAGINA 14

Blije nachten 
 
Droom je fijner als je goed in je vel zit? Onderzoekers van twee Scandinavische universiteiten 
hebben ontdekt dat mensen die specifiek zeggen innerlijke rust te ervaren (peace of mind, zoals 
het zo mooi heet in het Engels) ook positiever dromen. En dat mensen die overdag vaker 
angstig zijn, negatiever dromen. Het lijkt erop dat mensen die in een staat van inner peace 
verkeren, beter met hun emoties kunnen omgaan – ook ’s nachts. Weer een goede reden om 
vaker te mediteren. Want behalve stressverlagend en verjongend, is het dus ook goed voor je 
nachtrust. Welke meditatie past bij jou? Bekijk het overzicht op yogaonline.nl/meditatiesoorten
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Op de cover  
 

Er klonk een luid applaus toen Adriene – YouTube-ster 
met vier miljoen volgers  – de trappen afdaalde in de 
Amsterdamse Hallen. Tweehonderd vrouwen en een 

enkele man hadden zich verzameld om hún yogalera-
res – met wie velen iedere dag yoga doen via hun 

computer – eindelijk in het echt te zien. ‘Het kaartje 
koste 45 euro,’ zei mijn buurvrouw op de mat, ‘ 

maar als het 100 euro was geweest, had ik het ook 
gedaan.’ En Adriene maakte de verwachtingen waar. 

Niet door sterallures en bijzondere fratsen, maar 
door een down-to-earth-benadering met een 

eenvoudige flow en veel grapjes. 
Wij hadden Adriene een dag eerder al leren kennen 

tijdens onze fotoshoot. ‘Dit is mijn fun day,’ had ze  
ons toevertrouwd. Cameravrees kent de voormalig 

actrice niet. Ze heeft er plezier in en is zichzelf,  
en dat zie je eraan af!

Adriene 
en Heleen

Achter
DE SCHERMEN 

Achter onze sneeuwserie (pagina 26) zit een mooi verhaal over het 
magische ‘serendipiteit’, een soort gelukkig toeval. Ronald en Lotje, 

de organisatoren van yoga- en sneeuwweken, ontdekken deze 
prachtplek in het Italiaanse Piemonte als zij in 2014 door ijzel van de 

weg af glibberen. Ze krijgen hulp van een joviale Engelsman, die hen 
verwelkomt alsof hij ze al jaren verwacht. Hij nodigt ze uit in zijn 

sfeervolle huis. Lotje en Ronald zijn er meteen van onder de indruk. 
En wat blijkt? Hij is op zoek naar mensen die van zijn woning iets 

bijzonders willen maken. Voor Lotje en Ronald hét antwoord op hun 
zoektocht om in het buitenland een bedrijf op te zetten. En met 

succes – inmiddels organiseren ze hier meerdere yoga retreats per 
jaar. Op yogaonline.nl/reizen/wintersport-italie lees je er meer over. 

Lotje stelde de fijne winterserie samen. Haar vriendin Suus de Jong 
voerde ’m met zichtbaar plezier uit, op deze prachtige, besneeuwde 

berg. Daar word je toch blij van? 

SRI SRI RAVI SHANKAR, SPIRITUEEL LEIDER 

‘Al het negatieve 
dat je weerstaat, 
blijft bestaan. 

Wat je verwelkomt, 
zal verdwijnen’ 

TOP 3 tegen 
de winterblues 

Deze drie houdingen geven je immuunsysteem een  
natuurlijke boost: je vermindert je stresshormonen, 
helpt je lymfesysteem om gifstoffen uit het bloed af 
te voeren en je verwarmt je lichaam. Begin met een 

paar Zonnegroeten. Doe dan elk een minuut: 

 1. De Kat en de Koe 
 2. De Gedraaide Stoel

 3. Afwisselend de Neerwaartse  
Hond en de Hoge plank 

Eindig je sessie met een vuurademhaling; 
die verhoogt de weerstand van je luchtwegen. 

Kijk op yogaonline.nl/oefeningen
 voor een uitgebreide uitleg.
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WARM-UPGespot op
Instagram!

2  INDIA
Petra uit Hongarije nam 

deze foto net nadat ze haar 
diploma als Vinyasa-docente 

had behaald.

1  CALIFORNIË
Ergens in Azië? Nee, 

deze Koreaanse 
tempel staat in een 

park in Los Angeles.

3  FRANKRIJK
Onder de Eiffeltoren 

scharrelen genoeg 
duiven. Dit is een heel 

nieuwe soort… 

4  ALLES IS ÉÉN
‘De reden dat ik aan 
yoga begon? Om de 

Hoofdstand te kunnen 
doen. En daarna zijn er 
nog 72.628 redenen bij 

gekomen.’ 

5  CHINA
Volgens de legende kun je deze 
yogi zien vanuit de ruimte!

@robinoufei 

@jess_likethat_

Ontspannen en loslaten… 
Deze vaardigheden heb je nodig tijdens het reizen!

#travelyogi

Volg je ons ook?
@yogamagazinenl
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Muziek & Madonna
NIET EEN SPIRITUEEL LEIDER, MAAR EEN DJ DIE DE 

KOERS BEPAALT? BIJ PLAYLIST YOGA IN WEST- 
HOLLYWOOD IS DAT PRECIES DE SUCCESFACTOR.  

 @chicandsweaty
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Een Vinyasa flow, al dan niet 
in combinatie met gewicht-
jes en cardio, op een playlist 
die samengesteld is door 
resident dj Nikki Pennie. Is 
dit wel yoga? Vóór we onze 
yoganeus ophalen voor het 
op fitness geïnspireerde en 
door muziek gedreven 
concept van Playlist Yoga: 
laten we even teruggaan in de geschiedenis.
Wie deed er yoga tussen 1998 en 2000? In elk geval 
Madonna. Onlangs werd ze zestig en dat leverde in de 
media lijstjes op van zestig baanbrekende Madonna- 
momenten. Een daarvan was: yoga naar het grote 
publiek brengen. Op haar album Ray of Light chantte ze 
de Ashtanga-mantra, in de film The Next Best Thing 
speelde ze een yoga-teacher en bij Oprah op de bank 
verklaarde ze dat ze ‘gym-free’ was, want yoga was haar 
nieuwe work-out. En precies die overstap bleek de 
gateway voor yoga om van het stoffige imago af te 
komen en een nieuwe, grote doelgroep te bereiken. 
De early adopters uit 1998-2000 zijn allang een paar stap-
pen verder met hun practice. Yoga als work-out werd 
yoga als lifestyle, maar voor een nieuwe generatie is 
yoga als work-out nog steeds een fijne instapper. Playlist 
Yoga is eigenlijk een boutique fitnessstudio, maar dan 
met yoga. De sfeer van een nachtclub met bijpassende 
muziek. Je spullen berg je op in lockers met namen als 
‘Jay-Z’ en ‘Rihanna’, en op de muren staan quotes die het 
goed doen op Instagram. Yoga wordt aangeboden als 
een fysieke, intensieve work-out. En zo zorgt Playlist Yoga 
er opnieuw voor dat fitness een gateway is voor de 
yogacultuur. Net als muziek. Music makes the people 
come together – ook daar had Madonna gelijk in. 
www.playlistyoga.com

 @pettym

 @hellopippa
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Trends
uit LA
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1. Begin je wandeling met de
 uitnodiging op pagina 6/7. 

2. Loop langzaam en met aandacht 
door het bos tot je echt bent geland.

3. Ga stevig op de grond staan, adem diep de 
energie van het winterbos in, zo lang als je wilt.

4. Vraag de natuur om inzichten: ‘Wat wil er in het 
nieuwe jaar in mij geboren worden?’

5. Vervolg je pad op gevoel, laat alle verwachtingen 
los en laat je meenemen door de natuur. Jij stuurt 
niet, de natuur komt naar jou toe als de tijd rijp is. 

Geef je over aan dit vertrouwen.

6. Soms krijg je aanwijzingen, zoals een dier op je 
pad met een symbolische betekenis, of een geluid, 

of een vorm van een tak. Soms ook niet, of pas 
dagen later. Het is goed zoals het gaat. Wandel net 

zolang door als prettig voelt.

7. Bedank het bos en de natuur voor 
deze wandeling.

Uit: Het kleine Shinrin-yoku boek, 

Natascha Boudewijn, Altamira 2018

DE OUDE GERMANEN LEGDEN IN DE TIJD 
TUSSEN KERST EN DRIEKONINGEN (6 JANUARI) 

HUN WERK STIL. TIJDENS DEZE TWAALF 
‘HEILIGE NACHTEN’ TUSSEN HET OUDE EN  
HET NIEUWE JAAR ZOU JE VIA DROMEN EN 

GEWAARWORDINGEN IN DE TOEKOMST 
KUNNEN KIJKEN. MAAK ZELF EEN TWAALF- 

HEILIGE-NACHTENWANDELING OM INZICHTEN 
TE ONTVANGEN OVER WAT HET NIEUWE  

JAAR JOU GAAT BRENGEN.

HEILIGE
nacht


