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Gaat er door jouw dagelijkse kom muesli of havermout
standaard een lepe1 honing? Neem de biologische,rauwe
variant: aan niet-biologische honing wordt vaak
suikerwater toegevoegd. En als de niet-biologische
honing verhjt wordt, verliest hij veel van zijn
vitam.inen, mineralen, aminozuren en antiox'idanten.

geeft ruimte

is Yin Yoga?
relatief jonge yogavorm die stijlen

sportkteding maken ze
dit een goeie stok achter

Yoga

filosofie6n combineert, zoals hatha
leer van meridianen (energiebanen in het fichaam). Je ontspant je

en

spieren langer dan bij yoga, zodat het
bindweefsel rondom wordt bereikt. 0mdat
bindweefsel zich maar langzaam laat
verlengen, houd je Yin Yoga-poses 3 i 5
mjnuten vast, waardoor je tijd hebt om in
jezelf te keren. Net als bij mediteren.
Dit geeft meer zelfkenn.is en ontspanning
en laat je ruimte ervaren in je lijf.'
Hoe helpt het je lichaam te herstellen?
'Het rekken van bindweefsel stimuleert de
doorbloeding en hydratatie, wat herstelprocessen in het ljchaam ten goede komt.
Beter gehydrateerd bindweefsel zorgt voor
sterkere energielijnen waar chi (levensenergie) beter door kan stromen. Ik heb
dit zelf ondervonden na de reconstructie
van mijn voorste kruisband. Daar staan
twaalf maanden revalidatie voor, maar in
zeven maanden was ik helemaal hersteld.'
Doet Yin Yoga nog meer goeds?
'Doordat er balans in je lichaam komt,
functioneren organen beter, krijg je meer
(levens)energie en zijn je emoties en
gedachten rustiger, wat tot een betere
concentratie 1eidt.'
F{airmag drie exemptaren van Yoga
geeft ruimte (€ 19,99, Kosmos Uitgevers)
weggeven!
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