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MaNTRa Cd

de yOGakrant geeft drie keer deze 
mantra Cd weg! Schrijf je in via 
www.yogakrant.nl  *voor 10 maart 2019

ebook Feelgood 

yoga 
Het hedendaagse leven 

vergt behoorlijk wat van 

ons. de hele dag staan we 

bloot aan een stroom van 

prikkels en informatie. 

verschillende activiteiten 

wisselen elkaar in hoog 

tempo af. we gaan 

te veel in ons hoofd leven 

en het gevoel verdwijnt op 

de achtergrond. Het ebook 

Feelgood yoga helpt je om in je 

dagelijkse leven goed voor je 

ziel, je lijf en je voeding te blijven zorgen. Creëer 

rust en ruimte voor jezelf en je emoties en leer 

liefdevol naar je leven te kijken. een aanrader 

voor alle drukbezette mensen! 

• Tips yoga food • Simpel leven • Dagplanners • 

Oefeningen voor elke dag

auteur: Saskia onck / Feelgood yoga ebook 

144 pagina’s /10,00

bestel dit ebook 

nu voor maar 

t10,- door een 

mail te sturen 

naar info@

yogakrant.nl

Voel je goed!

slechts

610,00
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Meditatie: Dankbaarheid

Kom zitten. Concentreer je op je 

lichaamsgewaarwording. Breng een 

lichte glimlach op je lippen. Roep 

een moment op wanneer je volmaakt 

gelukkig was. Laat dat gevoel je hele 

lichaam doordringen. Breng je glimlach 

dan naar je voeten. Glimlach naar je 

benen, glimlach naar je buik. Glimlach 

naar je borst, schouders en armen.

Als laatste breng je je glimlach naar je 

hart. Voel hoe je hele lichaam straalt van 

blijdschap. Kom dan langzaam terug in 

het hier en nu.

yogaserie teGen depRessiViteit

Tegen verslaving

Breng je duimen tegen je slapen. Klem dan 

je kiezen op elkaar en laat weer los. Voel 

de spier onder je duimen bewegen. dit 

stimuleert de pijnappelklier en brengt deze 

in balans waardoor het gemakkelijker wordt 

met angst om te gaan.

Depressie

Yoga kan effectief zijn bij depressiviteit. 

Yoga kan leiden tot een verhoging van het 

‘feelgoodhormoon’ serotinine en verlaging 

van het stresshormoon cortisol. 

door yoga kun je meer inzicht krijgen in 

jezelf en de patronen in je geest. Je krijgt 

ruimte om je emoties te verwerken en leert 

om ze los te laten.

Ga maar eens op je hoofd staan en zet je 

leven op zijn kop: het is bijna onmogelijk 

je down te voelen terwijl je ondersteboven 

staat.

een miljoen nederlanders slikt anti-

depressiva. en dat terwijl we een van de 

rijkste landen van de wereld zijn. Het bewijs 

dat geluk niets te maken heeft met bezit of 

welvaart. Angst, verdriet en wanhoop horen 

bij het leven, durf het te voelen. Hoe meer je 

ze wegstopt, hoe sterker ze worden. 

Misschien loopt je leven niet helemaal zoals 

je het verwacht had. Je bent niet de enige. 

Wees flexibel, ga mee met de stroom. Zie 

wat het leven je biedt en maak daar het 

mooiste van.

Echt verdrietig is alleen 

verdriet dat er niet mag 

zijn

Tips

•	 	Doe	w
at	jij	leuk

	vindt.	Wa
ar	beleef

de	

je als kind plezier aan?

•	 	Echte
	aandach

t	aan	and
eren	geve

n	

maakt gelukkig. Je geeft iets en kan 

jezelf even vergeten. 

•	 	Schr
ijf	op	wan

neer	jij	je
	goed	voe

lde	

of slecht.

•	 	Zorg	
voor	geno

eg	daglic
ht,	vooral

	in	

de ochtend. Beweeg voldoende. 
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15 minuten

elke dag avondplan 

Mediteer voor 5 minuten. Zit stil en 
beweeg niet. Breng je linkerarm over je hoofd en 

buig naar rechts. Je rechterarm en 
schouder zijn helemaal ontspannen. 
doe dan de andere kant.

Probeer je hand achter je rug te pakken. voel hoe de borst opent.

Plaats je voeten tegen elkaar. Pak 
dan je voeten en beweeg je knieën 
zachtjes op en neer.

Plaats je onderarmen tegen elkaar. 
de ellebogen op schouderhoogte.

doe een serie nadi sudi (zie pag. 45).

kom tot rust in 15 minuten
Breng aan het einde van de dag lichaam en geest tot rust met wat 

simpele oefeningen. En ga met een los en ontspannen lijf slapen.

Bedenk iets moois wat er vandaag 
gebeurd is. 

Een simpele torsie. voel hoe je hele ruggengraat zich in een torsie 
bevindt, van stuitje tot kruin.

Rust uit in de avond. Laat je lasten los, morgen is er weer een dag.
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de magie van de pauze

we pauzeren veel te weinig
pauzes zorgen dat we kunnen opladen
in spanje 

de eerste liefdesrelatie die we hebben is die met onze ouders. deze ervaring vormt 
later onze definitie van liefde en zullen we blijven herhalen, als je onwetend blijft. 
op mijn tiende jaar voelde ik me als een gevangene. Mijn vader was een narcistische, 
aan alcohol verslaafde man en mishandelde mijn moeder en twee broers geestelijk 
en lichamelijk. Voor de buitenwereld was mijn vader een held, een charmante, 
flamboyante man. Voor ons was hij een monster. 

geluk is je gebooRTeReChT 

doordat mijn vader me afwees, ontwikkelde 
ik het gevoel dat ik geen bestaansrecht 
had. later kwam ik erachter dat er een  
hechtingsproblematiek was ontstaan die 
zich uitte in please gedrag. ik ging me sterk 
aanpassen aan mensen en in situaties, 
om maar gezien, gehoord en gevoeld te 
worden. Mijn ratio werd mijn grootste 
vriend, om maar niet te hoeven voelen. 
Maar ik kreeg op een dieper niveau last van 
de negatieve affirmatie: ik zal nooit goed 
genoeg zijn.
als afleiding richtte ik me op de 
buitenwereld, ik doorzag de pijn van 
anderen feilloos, en probeerde hen te 
helpen, in plaats van mezelf. 
ik begon op 12-jarige leeftijd al met hard 
werken in een restaurant en ik studeerde 
me suf, als vlucht, en ook om maar goed 
genoeg te zijn. 

ik had ook positieve overlevingsstrategieen: 
ik ging schilderen om via mijn creativiteit 
onvrede kwijt te raken. ik ging naar mijn 
grootmoeder die vlakbij woonde, daar was 
het wel veilig. 
en eenmaal volwassen ging ik in de 
modewereld werken. ik had voldoende 
antennes ontwikkeld door de omgang 
met mijn onvoorspelbare vader, om mij 
steeds aan te passen aan de dynamische 
modemarkt. Maar ik zat in een 
overlevingstand van vechten, vluchten of 
verkrampen. en op mijn vijfendertigste liep 
ik vast met een burn-out.  

ik kon en wilde niet meer vluchten en de 
behoefte ontstond om mezelf via yoga 
en meditatie te ontwikkelen en te leren 
kennen. ik volgde een hatha yoga en een 
meditatie opleiding. ik leerde mijzelf te 
vertragen. de spanning in mijn lichaam en 
geest te verminderen.

geluk is maakbaar
een vriendin nam mij in 2006 mee naar de 
14de dalai lama. Zijn aanname dat geluk 
methodisch getraind kan worden door 
de drie lessen van de Boeddha, raakte 
mij diep. in het Boeddhisme neem je zelf 
verantwoordelijkheid voor je lijden en je 
geluk. Je kunt je brein trainen als een 
spier. door jezelf te bevragen middels 
meditatie ontdek je de bron van je lijden. 
Om vervolgens je ondeugden om te buigen 
naar deugden, en dus naar geluk. door het 
trainen van focus en concentratie word je 
bewuster en leer je het lijden om te buigen.

leven of dood
drie weken na dit bezoek kreeg ik een 
ernstig auto-ongeluk. ik steeg op in een 
vredig wit licht. een zware stem zei: ‘wil je 
hier blijven of vertrekken?’ ik antwoorde: 

‘ik wil terug, om lijden te leren omzetten in 
geluk en daar anderen in trainen’. 
dit was mijn wake-up call. ik wilde 
leven en gelukkig zijn. ik vertrok naar 
nepal en tibet om het boeddhisme te 
bestuderen en beoefenen. een leraar 
vertelde mij dat zich een authentiek 
tibetaans klooster in België bevond. Hier 
ben ik sinds 2007 het boeddhisme gaan 
bestuderen, waarvan zes jaar als monnik 
in opleiding. Het boeddhisme behoort tot 
de positieve psychologie waarbij je op vier 
niveaus (fysiek, emotioneel, mentaal en 
energetisch) lijden kunt transformeren. 
Je leert formuleren en observeren wat je 
als prettig, onprettig of neutraal ervaart, je 
onwetendheid wordt minder. 

ervaringsdeskundige
door het transformeren van mijn lijden ben 
ik een ervaringsdeskundige geworden. ik 
leef nu mijn droom door mensen fysiek, 
emotioneel, mentaal en energetisch op 
het diepste niveau te helpen met het 
transformeren van lijden naar geluk. want 
geluk is ons geboorterecht.

www.hanskloosterman.com

Hans kloosterman  is life & gelukcoach, yoga & 

meditatie & mindfulness leraar en tibetaans Boeddhist.

HanS klOOSterMan

In het Boeddhisme neem je 
zelf de verantwoordelijkheid 

voor lijden en geluk. 

TIPS VaN haNS

1. we zijn maar 5% wetend. keer naar 
binnen en leer je jezelf kennen door 
meditatie, dan begrijp je je omgeving 
ook beter. Onwetendheid kan werken als 
een vergif, als we er ons niet bewust van 
worden.
2. we leven maar 5% van de dag in het 
nu. door aandachtstraining maak je 
weer verbinding met het hier en nu en 
stap je uit het verleden en de toekomst.
3. Geluk is trainbaar. Je hersenen kun je 
trainen als een spier. lijden is eigenlijk: 
last hebben van verstorende emoties. 
Meditatie leert ons emoties te reguleren.
4. Zie de toekomst als een wit filmdoek. 
Jij maakt je nieuwe film. Stap uit je 
slachtofferschap en zelfsabotage op de 
weg naar geluk. 
5. in onze op efficiëntie en effectiviteit 
gerichte samenleving leven we 
voornamelijk in ons hoofd en zijn 
we gericht op resultaat. we zijn als 
robotten geworden. Onze focus zou 
een derde aandacht in het hoofd, een 
derde in het hart en een derde in de buik 
moeten liggen. in ons hoofd vindt geen 
verbinding met anderen plaats, deze 
komt uit het hart. verbinding is wat ons 
geluk geeft. leer je aandacht op het hart 
te richten en van hieruit te gaan leven. 
in het hart wonen de transcendente 
deugeden als: liefde, vriendelijkheid, 
compassie, gelijkmoedigheid en 
vreugde. via stilte en analytische 
meditatie leer je om hier vanuit te gaan 
leven.

Ik weet slechts één ding: 
dat ik niets weet.

socrates

lao-tse

Je kunt beter niets 
doen, dan druk te zijn 

met niets.

lao-tse

Wie aan niets is gehecht, 
heeft geen verlies te vrezen.

aristoteles

Er is maar één manier om 
kritiek te vermijden: niets 

doen, niets zeggen en niets 
zijn.

Oscar wilde

Dat is de kunst van een 
gesprek: alles aanroeren en 


