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Buiten is het inmiddels volop winter. 
De dagen zijn kort, het is regelmatig bewolkt, 

koud en nat. De natuur om ons heen voelt 
stiller en wat zwaarder. Veel planten en bomen 

hebben inmiddels hun blad verloren, menig 
dier is in winterslaap. Het is tijd voor rust, 

herstel en inkeer in de natuur. Willen we als 
mens in balans blijven, dan is het ook voor ons 

van belang in de winter een tandje terug te 
schakelen, wat meer rust te nemen en wat 

vaker met de aandacht naar binnen te gaan. 
Een mooie tijd dus voor een terugblik op 2017 

en voor bezinning als het gaat om plannen 
voor 2018; Tijd voor een nieuwsbrief!

  
De yogales en massageruimte in Oosterbeek 
zijn er in 2017 gekomen! Op loopafstand van 

het NS station van Oosterbeek.  

De meer(5)kerenkaart is in 2018 weer terug! 
Zowel te gebruiken voor yogalessen in 

Oosterbeek als in Arnhem.

Onderstaand het (huidige) aanbod in 
vogelvlucht en een paar verwarmende tips 

voor koude winterdagen.
Namasté, Ellen

Onderstaand het (huidige) aanbod in 
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Meerkerenkaart
De meerkerenkaart is strikt persoonlijk en 2 maanden geldig
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Hele jaar
Ayurvedische lichaamsmassage

Abhyanga: Massage met warme kruidenolie
Udvartana: Massage met kruidenpoeder

Pinda Svedana: Massage met 
rijst/kruidenstempels

Karna Purana: Oorbehandeling met olie
 

Coaching
Balanscoaching

Ayurvedisch voedings- en 
leefstijlconsult/coaching

Yogacoaching
 

Bedrijfsyoga

Yoga 2018 Arnhem
11 januari t/m 28 juni

Donderdag 19.00 - 20.15 uur en 20.30 - 21.45 uur 
Yogahouse Arnhem, Putstraat 11 Arnhem
Seizoen (24 lesweken): € 252,- (Geen restitutie)
Meer(5)kerenkaart Arnhem/Oosterbeek 

(2 maanden geldig): € 65,-  
Proefles: € 10,-

Yoga 2018 Oosterbeek
15 januari t/m 25 juni
Maandag 18.45 - 19.45 uur

Fysiocare, Joubertweg 10, Oosterbeek
Seizoen (20 lesweken): € 190,- (Geen restitutie)
Meer(5)kerenkaart Arnhem/Oosterbeek 

(2 maanden geldig): € 65,-  
Proefles: € 10,-

Yogaweekend Texel
Hij gaat er komen, juni 2018! Op een super mooie 

locatie op Texel. Een weekend met yoga, meditatie, 
Ayurvedische maaltijden en een Ayurvedische 

kookworkshop. Benieuwd? Stuur me een mailtje dan 
houd ik je op de hoogte. Meer info binnenkort ook 

op:  www.coachingyoga.nl

Verwarmende tips voor 
koude winterdagen

Het element vuur is een goede remedie tegen de 
Kapha kwaliteiten koud, nat, zwaar en bewolkt, 
die in de winter de boventoon voeren. Met de 
volgende verwarmende tips kun je een stuk 

beter de winter doorkomen:

Drink verwarmende thee
Maak je eigen thee met verse gember, kaneel, 

kardemon(peultjes) en een snue kruidnagel. Een goede 
thee om de spijsvertering te bevorderen en slijm 

(overtollige Kapha) uit het lichaam te verwijderen. 

Eet verwarmende gerechten
Begin de dag met een warm ontbijt (bijv. havermoutpap of 

rijstepap) met verwarmende kruiden (bijv. kaneel, 
kardemon, venkel, anijs en kruidnagel). Vermijd droog 

voedsel (crackers, cornflakes), rauwkost, salades en koude 
gerechten (bijv. yoghurt/melk met muesli).

Massage
Masseer jezelf een paar keer per week na het opstaan met 
warme biologische sesamolie. Laat de olie een kwartiertje 
intrekken en neem dan een warme douche. De massage 

werkt kalmerend op je zenuwstelsel, stimuleert je 
bloedsomloop en help giftige stoffen uit je lichaam te 

verwijderen.

Yogahoudingen voor de winter
Start de dag met Kapalabhati (verwarmende 

vuurademhaling) en/of wat asana’s die de borst openen en 
de sinussen leeg maken (bijv. Boog, Boot en Kameel). 

Volgens de TCG is de winter verbonden met de nier- en 
blaasenergie. Yin houdingen als de Sphinx, Caterpillar en 

Butterfly stimuleren deze meridianen en zijn nu extra goed 
en fijn om te doen. 

Yoga for the winterblues!
Adriene: www.youtube.com/watch?v=7z6nRakUcWs (30 min.)
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