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Inleiding
Dit gratis e-book is een inleiding op mijn nieuwste boek Yogagids voor KIDS. Bij het schrijven
heb ik mij laten inspireren door de kennis en ervaring die ik heb opgedaan in yogaland en de
wereld van mijn jeugdheld Pippi langkous. Pippi en yoga hebben veel meer raakvlakken dan
je misschien zou denken. Voor Pippi is het leven één groot avontuur. Ze omarmt alles wat ze
erin tegenkomt. Ze is volledig vrij in alles: in haar gevoel, haar verstand, haar lichaam en de
wereld om haar heen – en dat is waar het bij yoga ook over gaat. eigenlijk gaat het om hetzelfde, maar dan op een andere manier bekeken. je kunt dit e-book zien als een gids die je in
contact brengt met jezelf. jouw reis begint het ontdekken van de superkracht die echt bij jou
hoort en al in je zit. Met superkracht bedoel ik je kwaliteiten en de dingen waarin je uitblinkt.
Het e-book is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar, maar ook grote mensen kunnen er veel plezier aan beleven. Het kind dat je ooit was, volwassene, is namelijk nog steeds in jou aanwezig.
je hoeft het alleen maar te bevrijden door te spelen, te fantaseren, te lachen en te genieten!
Voor kinderen is dit natuurlijk oud nieuws.
Ik wens alle kleine en grote mensen heel veel plezier met het lezen
van dit e-book en de zoektocht naar je superkracht. Als je de
smaak te pakken krijgt en geen genoeg kunt krijgen van de vrolijke opdrachten en oefeningen, of je wilt meer Pippi levenslessen leren, lees dan verder in de Yogagids voor KIDS. Bestel
het boek of andere producten van Helen Purperhart via
www.kinderyogawinkel.nl.
kijk voor meer informatie over kinderyoga en kindercoach
workshops en opleidingen op www.kinderyoga.nl.
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1. De wereld van Pippi
Ik zie vaak het verschil niet zo tussen ’t goede en ’t stoute.
Pippi langkous (Uit het liedje Soms lig ik er wakker van)

Toen het 7-jarige dochtertje van Astrid lindgren ziek was, vroeg zij haar moeder om een zelfverzonnen verhaaltje te vertellen over een meisje met de naam Pippi langkous. omdat het
geen gewone naam was, werd het een verhaal over een ongewoon meisje, dat blij is dat ze
geen ouders heeft die zich met haar bemoeien. In 1941 besloot Astrid lindgren het verhaal
op te schrijven. Zij wilde het boek aan haar dochter karin cadeau geven. Toen ze het verhaal
naar een uitgever opstuurde, werd het geweigerd omdat ze het niet goed genoeg vonden.
Het verhaal over de vrijgevochten Pippi was in die tijd een grote schok. een meisje dat zomaar
doet wat ze wil wanneer ze dat wil, was in die tijd ongebruikelijk. De heldinnen van toen
waren juist gehoorzaam en zorgzaam. Daar kwam met het verhaal over de eigenzinnige Pippi
langkous verandering in. Na enkele aanpassingen werd het verhaal van Pippi langkous in
1945 uitgegeven. Pippi werd het begin van een nieuw tijdperk in de kinderboekenwereld. Ze
werd het gezicht van de vrije mens die de onnodige wetjes en regeltjes, die door volwassenen
zijn bedacht, overboord zet.

Wie is Pippi?

Dat kun je niet leren, dat moet je kunnen.
Pippi langkous (Uit de originele tv-ﬁlm)

Pippi is het sterkste meisje van de hele wereld, dat dingen doet waar wij
alleen maar van durven te dromen. Ze woont samen met haar paard
Witje en haar aapje meneer Nilsson in Villa kakelbont. Haar moeder
woont in de hemel en haar vader is koning van Takka-tukaland. omdat
Pippi geen ouders heeft die haar opvoeden, weet ze niet precies hoe ze
zich netjes moet gedragen. Haar beste vriendjes Tommy en Annika hebben van hun ouders geleerd om zich aan alle hoe-het-hoort-regels te houden. Ze gaan graag naar Pippi omdat ze met haar alles kunnen doen en leren,
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zonder dat ze op hun vingers worden getikt. Zo leren ze op een andere manier naar de wereld
te kijken. Villa kakelbont is voor hen een veilige plek om zichzelf te zijn, zonder bemoeienissen
van de buitenwereld.
De grote mensen uit het dorp maken zich grote zorgen om Pippi. Zo’n klein meisje alleen in
een groot huis kan volgens hen niet. Ze willen van Pippi een keurig meisje maken en haar
naar een kindertehuis sturen. Als Pippi hoort dat je daar geen paard en aapje mag hebben,
zegt ze dat ze maar andere kinderen voor het kindertehuis moeten zoeken.
Pippi heeft met haar vader de hele wereld over gevaren. Ze leerde tijdens haar reis heel veel
handige en rare dingen. Zo leerde ze in egypte dat als je achteruit loopt, je altijd op tijd komt.
In Guatemala leerde ze om met haar voeten op het hoofdkussen te slapen, in Brazilië dat je
niet kaal wordt als je een ei in je haar stopt en in India om op haar handen te lopen. Naar
school gaat Pippi niet, want in Argentinië heeft ze geleerd dat je daar niets leert, want de kinderen krijgen daar geen huiswerk. Pippi bepaalt zelf wat wel of niet kan en wat ze nodig heeft.
Met haar eigenwijsheid weet ze de wetjes en regeltjes die de volwassenen voor haar hebben
bedacht op een leuke manier te omzeilen. Naar school gaan vindt ze niet nodig, ze leert haar
levenslessen op geheel eigen wijze en redt zich ook wel zonder de tafel van dinges.

Pippi’s superkracht

Wie de wiede wie wie wil van mij leren.
Pippi langkous
(Songtekst uit de ﬁlm Twee maal drie is vier)

Ik wil je, nu je mijn boek leest, iets vertellen over
wat ik als kind zo leuk vond aan Pippi langkous. Vroeger kon ik niet
goed uitleggen hoe Pippi eigenlijk is, maar ik wist wel dat ze geweldig was. Pippi’s superkracht is haar onbevangenheid, originaliteit,
vindingrijkheid, fantasie, dapperheid, rechtvaardigheid, creativiteit,
eigenwijsheid, spontaniteit, nieuwsgierigheid, eerlijkheid, gulheid
en zorgzaamheid… en vast nog veel meer van die deugden waar we
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allemaal graag meer van zouden willen. Pippi is ook altijd een beetje ondeugend, maar doet
daar eigenlijk niemand kwaad mee. Dat vond ik zo bijzonder aan haar. Pippi is grootgebracht
tussen de piraten, waar ze niet leerde om zich als een nette dame te gedragen. Ze heeft daar
wel geleerd over kameraadschap, je vrienden helpen, jezelf helpen en goed te zijn voor mens
en dier, los van hoe het wel of niet hoort. Pippi is natuurlijk een wonderkind. In de gewonemensenwereld leer je van veel dingen hoe 'het hoort' en hoe je je moet 'gedragen'. Daar
horen nieuwsgierigheid en dingen op je eigen manier doen niet altijd bij. Deze mooie eigenschappen vergeet je vaak als je groter wordt, je verstopt ze diep in jezelf. Misschien droom je
dan nog wel over Pippi en haar superkrachten, maar in werkelijkheid weet je niet meer hoe
je je dromen kunt waarmaken. Wat past eigenlijk bij je en wat niet? ook jij kunt meer uit
jezelf en het leven halen. Achterin het boek vind je de levenslessen die mij hebben geholpen
bij het vinden van mijn superkracht. er staan ook opdrachten bij die jou kunnen helpen bij
de zoektocht naar jouw superkracht.

Magische krumuleut

Richt de wereld in naar je eigen zin.
Pippi langkous (Songtekst uit de ﬁlm Twee maal drie is vier)

Mijn jeugdheldin is dus Pippi langkous. De televisieserie herinner
ik mij als de dag van gisteren. Met deze ﬁlms heeft Pippi mij als
kind meegesleurd in haar wereld. Ik leerde van alles over mezelf,
bijvoorbeeld wat prettig voelde en wat niet. Ik ontdekte ook dat
ik veel meer kon dan ik eerst dacht. Ik genoot ervan als Pippi
weer eens ondeugend was en van alles en nog wat bij elkaar
fantaseerde. Net als Pippi fantaseerde ik er ook op los en ik
droomde dat ik even sterk was als zij en niemand nodig had om
voor mij te zorgen.
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Ik herinner me nog dat ik op mijn 9de, net als Pippi, een krumuleutpil innam om even sterk
te worden als zij en om een kind te kunnen blijven, want volwassenen vond ik maar stom.
Als je de pil innam, moest je in het donker de spreuk ‘kleine ﬁjne krumuleut, ik wil altijd
blijven greut’ opzeggen. Ik geloofde er heilig in dat de krumuleutpil zijn werk ging doen en
dat al mijn wensen zouden uitkomen.
Toen ik zelf moeder werd, ontdekte ik dat er iets was misgegaan met de werking van die pil.
Dat viel me nog het meest op toen ik mijn kinderen opvoedde: ‘Niet doen, laat staan, afblijven’. je kent vast ook wel wat van dat soort fatsoensregeltjes. Dit was niet de manier van groter worden die ik voor ogen had.
Toen mijn oudste dochter zeven jaar was, ben ik met haar opnieuw de Pippi ﬁlm gaan bekijken. Ik voelde mij weer even het meisje van toen, dat vol verwondering naar Pippi keek. Toen
ik het fragment terugzag waarin Pippi samen met haar vriendjes in de keuken van Villa kakelbont de krumuleutpil inneemt, begreep ik waar die pil echt over gaat: jezelf durven zijn en
op een speelse, open en nieuwsgierige manier in het leven durven staan.
Ineens werd ik weer herinnerd aan de afspraak die ik als klein meisje met mezelf had gemaakt.
Ik wilde weer het leven leiden dat ik mezelf toen had beloofd. Gelukkig wist ik diep in mijn
hart nog wel wat ik als kind belangrijk vond. Tot mijn verbazing begon de krumuleutpil weer
te werken. Ik ging doen wat goed voelde voor mij. Dat voelde ik in mijn hele lijf, alsof er toverstof over mij heen was gestrooid. Mij hart maakte vreugdesprongen,
het leek wel magie. Ik ging mijn hart volgen en kwam terecht in yogaland, waar mijn zoektocht naar mezelf verder ging.
Voordat je verder gaat met lezen kun je je eerst even afvragen
of jij ook een krumuleutpil wilt innemen en hoe die voor jou
zou kunnen werken!
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2. Pippi oefeningen
& levenslessen
Jij
Wat vind jij leuk aan Pippi?
Wat kun jij van Pippi leren?
lijk jij meer op Pippi, Tommy of Annika? en waarom?
Wat is jouw kracht?
Wat
Neem een kijkje in de wereld van Pippi langkous
Word je er bewust van hoe jij je voelt.
ontdek nieuwe dingen en verleg je grenzen.
ervaar je eigen superkracht.
Vergroot je zelfvertrouwen.
Geniet en maak plezier.

Hoe
Bekijk de levenslessen en doe de opdrachten die je aanspreken.
Doe de Pippi-oefeningen.
Sluit je ogen, adem rustig en voel na.
ervaar welk eﬀect de Pippi levenslessen en Pippi-oefeningen op jou hebben.
Tip
Bekijk opnieuw de Pippi langkous ﬁlm of lees het boek.
leef je in en probeer te begrijpen hoe ze denkt, voelt en doet.
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Gewichtheffen

Pippi
Pippi tilt op de kermis een zware halter op van meer dan 100 kilo.
Ze is het sterkste meisje van de hele wereld.
Jij
Doe net als Pippi.
Stel je voor dat je een zware halter optilt.
je staat rechtop.
Buig langzaam voorover en strek je armen richting de grond.
Doe alsof je een halter van 100 kilo optilt.
kom heel langzaam omhoog.
Strek je armen boven je hoofd.
Doen
Zeg tegen jezelf:
‘Ik ben sterk’.
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Wereldreiziger

Pippi
Pippi heeft met haar vader de hele wereld over gevaren.
Ze is een echt wereldkind.
Jij
Doe net als Pippi.
Stel je voor dat je in een zeilboot vaart.
je zit in de kleermakerszit.
Zet je rechterbeen over je linkerbeen.
Zet je rechterhand achter je op de grond.
Zet je linkerelleboog op je rechterknie.
Draai je lichaam naar rechts.
kijk naar achteren.
Doen
Zeg tegen jezelf:
‘Ik ontdek mezelf
en de wereld om me heen’.

13

Koffer met goudstukken

Pippi
Pippi heeft van haar vader een koﬀer met goudstukken gekregen,
zodat ze goed voor zichzelf kan zorgen als hij op zee vaart.
Jij
Doe net als Pippi.
Stel je voor dat je voor een grote koﬀer staat.
Sluit je ogen en adem rustig.
er hangt een stevig slot aan.
jij alleen hebt de sleutel.
Maak de kist maar open.
Wat zou je in de koﬀer willen vinden?
Maak daar een tekening van.
Doen
Zeg tegen jezelf:
‘Alles wat ik nodig heb zit in mij’.
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Richt je wereld in naar je eigen zin

Pippi
Pippi geniet van zichzelf en de wereld om zich heen. Zo is er iedere dag
een nieuw avontuur. Als ze de keuken schoonmaakt, doet ze dat op volstrekt eigen wijze:
ze gooit een grote tobbe met water over de vloer, bindt borstels onder haar voeten
en schaatst de natte vloer schoon. Zo is het huishouden veel leuker!

Ik
Als klein meisje was de kamer waarin ik sliep mijn wereld. ook al deelde ik de kamer met
mijn zusje, ik had een eigen kant die ik kon inrichten zoals ik dat zelf wilde. later ontdekte
ik dat de buitenwereld groter was en dat ik ook daar de dingen op mijn eigen manier kon
inrichten. Door een sport te kiezen die op dat moment bij mij paste, gaf ik vorm aan mijn
buitenwereld. Ik ging op boksen, een sport waarbij ik goed mijn kracht kon voelen.
Jij
Heb jij ideeën over een ideale wereld?
Hoe zou jij in die wereld leven?
Wat kun jij doen om je leven leuker te maken?
Wat wil jij graag doen?

Doen
onderzoek welke organisatie past bij jouw ideeën over een ideale wereld.
Bijvoorbeeld de dierenbescherming of Greenpeace. Vraag of je een keer
mee kunt helpen als vrijwilliger. of vraag aan je juf of meester om samen
met de hele klas te mediteren, bijvoorbeeld voor vrede in de wereld.
richt je kamer een keer in als een mini-yogastudio. Bereid een yogalesje
voor met oefeningen uit dit boek. Nodig je vrienden uit en geef ze
een yogales op jouw manier. Spreek af wie het volgende
yoga-avontuur gaat voorbereiden.
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Ontdek wat je kunt en wat je nog kunt leren

Pippi
eigenlijk heeft Pippi school helemaal niet nodig, ze leert haar levenslessen op haar manier
en redt zich ook wel zonder de tafel van dinges. Voor haar is niets een probleem.
Als ze struikelt over haar te grote schoenen staat ze op
en gaat ze gewoon weer verder met haar leven.

Ik
Voor alles is er een eerste keer. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst zonder hulp ging
koken. Ik wilde macaroni met ham en kaas maken zoals mijn moeder dat altijd deed.
Toen het eten klaar was zei mijn moeder dat ik de volgende keer wel de uien moest bakken
voordat ik ze bij de macaroni deed. op dat moment voelde ik me erg stom
en was ik behoorlijk teleurgesteld dat de macaroni niet helemaal was gelukt,
maar ik wist nu wel hoe ik er de volgende keer een succes van kon maken.
Jij
Wat is er bij jou weleens mislukt?
Wat heb je daarvan geleerd?
Wat kun je en weet je allemaal al?
Wat kunnen anderen van jou leren?
Wat kun jij van anderen leren?

Doen
Bedenk iets wat je samen met je vriend, vriendin, broer of zus gaat maken. leg je
plan voor aan je ouders, een leraar of aan iemand anders die hier verstand van
heeft. luister goed naar hun adviezen, zodat je weet wat je nog kunt leren en
anders kunt doen. onthoud dat het gaat om de pret en de ervaring.
je kunt alles leren door te oefenen.
je kunt ook een proeﬂes nemen van een sport die je nog nooit hebt
beoefend of een nieuwe oefening doen. ontdek wat je nog niet kunt
en wat je allemaal wel kunt!
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Vind voor elk probleem een leuke oplossing

Pippi
Heel af en toe voelt Pippi dat ze anders is dan haar vriendjes. Het valt haar bijvoorbeeld op
dat ze nooit brieven krijgt. Als oplossing schrijft ze zichzelf een brief
die keurig door de postbode gebracht wordt.
Ik
Vroeger kreeg ik weleens straf en dan moest ik uren op mijn kamer zitten.
Ik kon dan goed nadenken over wat er was gebeurd en wat er fout was gegaan.
Soms lag de schuld bij mij en soms bij een ander.
Doordat ik even alle tijd voor mezelf had kon ik weer rustig worden.
Vaak als ik dan weer mijn kamer uitging was mijn boosheid weg
en de ruzie alweer vergeten. Ik kon dan de leuke dingen doen
die ik in mijn weer-terug-bij-mezelf-tijd had bedacht.
Jij
Wat zie jij als een probleem?
Waar heb jij wel eens last van?
Welk ongemak ondervind je dan?
Welke leuke oplossing kun jij ervoor bedenken?
Met wie zou je over je probleem willen praten?

Doen
Gebruik je fantasie en je gevoel bij het oplossen van je problemen.
een beetje rust doet soms wonderen. Sluit je ogen en voel wat goed voelt
en wat niet. Voel goed bij jezelf wat je anders zou willen en stel je voor
hoe het zou zijn als dat werkelijkheid was. er kan dan vanzelf bij jou in je
hoofd een lichtje gaan branden: de oplossing voor je probleem. Maak
hier een tekening van of schrijf de oplossing op en leg het papier onder je
kussen. Bekijk een week lang, voordat je gaat slapen, wat je hebt
getekend of opgeschreven en zie de oplossing weer voor je.
17

Doe een ingewikkelde oefening die niet goed lukt. Bedenk een leuke manier waarop je hem
op jouw manier kunt doen. je kunt ook de dansoefening op pagina 24 doen en je lijf lekker
losschudden. je zult merken dat je dan van alles los kunt laten en er weer ruimte komt in je
hoofd voor nieuwe ideetjes.
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Inspiratie bronnen

Pippi Langkous, Astrid lindgrin, Uitgeverij Ploegsma
Het Pippi Langkous principe, Christine Weiner & Carola kupfer, finesse
Het Nieuwe yogaboek, johan Noorloos, De vrije uitgevers
Yoga helpt, Tara Stiles, Uitgeverij lannoo
Yoga met Evy, evy Gruyaert, De vrije uitgevers
’t Went zo’n element, Tessa Gottschal & Marijke de Waal, Schors
Het yoga gezondheidsboek, Anna Trokes & Detlef Gruner, Deltas
Alle Pippi langkous ﬁlms en de tv-serie
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Over de auteur

Helen Purperhart is bekend vanwege haar grote inzet en de vernieuwende manier waarop
zij yoga voor iedereen toegankelijk maakt. kinderyoga is haar specialiteit en dat draagt ze
graag uit. Naast boeken heeft ze cd’s en kaarten bedacht die in kinderpraktijken, op scholen,
in de kinderopvang en thuis gebruikt worden. een aantal van haar producten zijn vertaald in
het engels, Duits, Spaans en zelfs Tsjechisch. In haar bedrijf Jip & Jan laat ze zich bij alles wat
ze doet leiden door haar passies: yoga, dansen en spelen. Helen is nieuwsgierig, leergierig,
onderzoekend en slikt niet alles voor zoete koek. Ze staat vol zelfvertrouwen in het leven en
geniet van iedere dag. Vanuit haar kijk op het leven en haar ervaringen heeft Helen haar
eigen speelse yogavorm ontwikkeld die de basis vormt van de kinderyoga-opleiding die ze
verzorgt in Nederland en België. Als coach stimuleert Helen mensen om hun kracht meer
ruimte te geven, zodat ze zichzelf durven te zijn en weer gaan geloven in hun wensen. Ze
vindt het leuk om grote en kleine mensen te inspireren om hun eigen wijze weg in yogaland
te bewandelen. Het woord dat bij Helen past is: UBUNTU (eenheid). Als je Ubuntu voelt, sta
je open voor anderen, je wijdt je aan anderen vanuit de verbinding met jezelf. je voelt je niet
bedreigd door wat anderen kunnen, omdat je weet dat je verbonden bent met alles en iedereen. Helen's grote inspiratiebron vanaf haar kindertijd is haar heldin Pippi langkous.
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Yogagids voor Kids

'Voel jij je weleens een stijve plank, wil je wat minder een stresskip zijn, beter slapen of stralen
als de zon? of vind je het gewoon ﬁjn om lekker te bewegen? Dan is deze kleurige Yogagids
voor Kids met heel veel plaatjes iets voor jou. je vindt in dit boek allerlei oefeningen die je
gezond, gelukkig en relaxed maken. je kunt ze in je eentje doen of samen met anderen. Ik
heb mij bij het schrijven laten inspireren door mijn ervaring in yogaland en de wereld van
Pippi langkous. Speciaal voor jou heb ik mijn kennis en ervaring in dit vrolijke boek gestopt.
je kunt het boek zien als een gids die je de weg wijst naar het vinden van de kracht in jezelf.
laat je verrassen en geniet. Voor kleine en grote mensen.'
Helen Purperhart
Verschijnt 12 februari 2016

Helen Purperhart is al jaren een begrip in yoga-Nederland.
op enthousiasmerende en authentieke wijze is haar werk
baanbrekend. Haar nieuwe boek heb ik met ongelooﬂijk
veel plezier gelezen. Ik ben ervan overtuigd dat de ‘Yogagids voor kids’ niet alleen inspirerend is voor de kinderen
zelf, maar zeker ook zo belangrijk voor volwassenen die
yogales geven aan kinderen.
Johan Noorloos,
de bekendste yogi van Nederland

We kunnen Helen gerust de moeder van de kinderyoga noemen. Ik ken haar als warm, creatief, ﬂexibel en vol humor. Dit boek, waarin ze haar grote jeugdheld als inspiratiebron neemt,
is een typisch Helen-boek, en duidelijk met veel plezier gemaakt.
Heleen Peverelli,
hoofdredacteur Yoga Magazine

Kaarten Helen Purperhart

UITgaven van UITgeverIJ De Zaak ZIJn verkrIJgbaar In De boekHanDel en oP WWW.UITgeverIJDeZaak.nl

kInDeryoga groePssPelleTJes - Helen PUrPerHarT
Voor groepen kinderen vanaf 6 jaar. kinderen leren spelenderwijs elkaars grenzen aftasten,
elkaar respecteren, overleggen en zichzelf te vertrouwen. Vergroot het concentratie- en
reactievermogen, de ﬂexibiliteit en fantasie. Geschikt voor gebruik in het gezin en een inspiratiebron voor (kinder)yogadocenten, leerkrachten en hulpverleners.
ISBN 9789077770870
kInDeryogakaarTen - Helen PUrPerHarT
De oefeningen helpen bij het soepel en sterker maken van het lichaam en zijn niet prestatiegericht.
kinderen vanaf acht jaar kunnen er zelfstandig mee aan de slag. op elke kaart staat een dier, een
vraag en een oefening. kinderyoga is leuk!
ISBN 9789077770207
kInDermassagekaarTen - Helen PUrPerHarT
kinderen die liefdevol worden aangeraakt, slapen en leren beter, zijn zich meer bewust van hun
lichaam, respecteren eigen grenzen en die van anderen beter, zijn emotioneel sterker en hebben
meer weerstand.
ISBN 9789077770436
kInDercoacHIng kaarTen - Helen PUrPerHarT
leer hoe je kinderen die etiketten krijgen of opplakken op een eenvoudige manier kunt helpen!
Door het etiket te onderzoeken gaan kinderen begrijpen of ze wel een gewenst resultaat bereiken.
De nadruk ligt op erkenning van het karakter van het kind en het zien van groeimogelijkheden.
ISBN 9789077770825

energIZerkaarTen voor kInDeren - Helen PUrPerHarT
korte bewegingsoefeningen. Ze peppen je op en zorgen voor plezier, gezelligheid en betere concentratie. op de voorkant van een kaart staat een tekening en op de achterkant de oefening.
ISBN 9789077770627
aDemsPelkaarTen voor kInDeren - Helen PUrPerHarT
kinderen leren spelenderwijs hun eigen ademhaling te onderzoeken. Ze ervaren wat gedachten,
beweging, aanraking en zintuiglijke prikkels doen met het ritme van de adem, zonder die te sturen
of te veranderen. De ademspelletjes zijn leuk om te doen, herstellen de energiebalans en vergroten het concentratievermogen.
ISBN 9789077770528

yogasPelkaarTen voor kInDeren - Helen PUrPerHarT
leuke yogaspelletjes voor kinderen! je kunt ze met zijn tweeën doen of in een groep. De kaarten
zijn geschikt voor thuis, op school en de buitenschoolse opvang. Het gaat om samenwerken en
elkaar vertrouwen. op de voorkant van elke kaart staat een oefening en op de achterkant een beschrijving van die oefening.
ISBN 9789077770573
PeUTeryogakaarTen - Helen PUrPerHarT
Yogapret voor kinderen vanaf 3 jaar onder begeleiding van een volwassene. een ﬁjne manier om
de coördinatie, concentratie en het zelfvertrouwen te vergroten! Helpt bij het vinden van rust en
ontspanning, De kaarten zijn op de eerste plaats bedoeld om plezier te beleven en zijn niet prestatiegericht.
ISBN 9789077770757
kInDermeDITaTIekaarTen - Helen PUrPerHarT
een aanzet tot bewustwording bij kinderen vanaf 7 jaar. Iedere meditatie neemt het kind mee
naar een plek in zichzelf, waar het tot rust komt, veiligheid vindt en antwoorden op vragen krijgt.
Zo leert het om opnieuw te kijken naar bepaalde situaties in het dagelijks leven en om te ontdekken wie het is. ook volwassenen kunnen de kaarten gebruiken – met hetzelfde resultaat.
ISBN 9789077770382

HeT kracHTsPel - Helen PUrPerHarT
Ontdek zonkracht, rotskracht en windkracht in jezelf
Het krachtspel gaat ervan uit dat het unieke van ieder kind is terug te voeren op drie krachten.
Bij een disbalans komen eigenschappen zoals bijvoorbeeld futloosheid, boosheid en druk zijn sterker naar voren. De kaarten helpen bij het zoeken naar de tegengestelde kracht. Het kind ontdekt
wat het nodig heeft. Zoals altijd bij Helen hebben kinderen weer veel pret bij de oefeningen!
ISBN 9789077770689
yogabIngo - Helen PUrPerHarT
een aanvulling op de Kinderyogakaarten. Veel nieuwe speelse kinderyogahoudingen met daarbij
een vraag die inzicht geeft in jezelf. YogaBingo speel je net als gewone Bingo, maar er is een leuk
en nieuw spelelement toegevoegd: nadat de Bingo is gevallen komt de groep in beweging en worden alle yogahoudingen op de winnende Bingokaart met elkaar uitgevoerd. ISBN 9789077770719
cHakrayoga kaarTen - Helen PUrPerHarT
Deze speelse benadering helpt bij het je bewust worden en begrijpen van gevoelens en gedachten;
je krijgt meer zicht op wie je bent, wat je beweegt en waarnaar je verlangt. De kleurrijke kaarten
bevatten bewegingsoefeningen, emotiespelletjes, tekenopdrachten en reﬂectievragen.
ISBN 9789077770795

HeT yogaavonTUUr voor kInDeren - Helen PUrPerHarT
Boek, voor kinderen van 6 - 12 jaar
Dit is een werkboek voor yogadocenten en basisschooldocenten. Het maakt kinderen op een speelse
manier vertrouwd met yoga, ook met de achtergrondﬁlosoﬁe ervan. Het is een unieke combinatie van
yoga, spel, dans, muziek, drama en tekenen.
(Uitgeverij Panta Rhei) ISBN 9789076771519
HeT kInDeryoga DIerenTUIn-avonTUUr - Helen PUrPerHarT
Boek, voor kinderen van 3 – 7 jaar
een werkboek met bewegingsspelletjes voor kinderen van 3-7 jaar. Het boek is bedoeld voor ouders,
yogadocenten en onderwijzers in de onderbouw van de basisschool. Het beschrijft een bezoek aan
de dierentuin.
(Uitgeverij Panta Rhei) ISBN 9789076771861
yoga meT Je kInD - Helen PUrPerHarT & cerIse van ZanTen-ernsTe
Boek
een doeboek voor ouders met jonge kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Geïnspireerd op houdingen
uit de traditionele yoga, gecombineerd met aanraakspelletjes. Met heldere tekeningen bij elke oefening.
(Uitgeverij Panta Rhei) ISBN 9789088400636
FamIlIeyoga - Helen PUrPerHarT
Boek
Dit boek is bedoeld voor ouders én kinderen om spelenderwijs in contact te komen met yoga. Met
achtergrondinformatie over de yogaleefregels, yogaspelletjes, massagespelletjes, ontspanningsoefeningen en geleide meditaties voor het hele gezin.
(Uitgeverij Panta Rhei) ISBN 9789088400087

YOGA

VOOR JONGEREN
Helen Purperhart

Tekeningen: Barbara van Amelsfort

Een werkboek over yoga voor jongeren

yoga voor Jongeren - Helen PUrPerHarT
Boek
De oefeningen in dit boek zijn aangepast aan de belevingswereld van jongeren en nodigen uit om op
een leuke en ontspannende manier bezig te zijn met lichaam en geest. Ze bieden hulp bij concentratieproblemen, bevorderen het gevoel van eigenwaarde en stimuleren de verbeeldingskracht. Daarnaast zijn de oefeningen goed voor het versterken en ﬂexibeler maken van de spieren en het
verbeteren van de ademhaling.
(Uitgeverij Panta Rhei) ISBN 9789088400339
klas In balans - Helen PUrPerHarT & rosalInDe Weel
Boek
Door middel van allerlei soorten oefeningen leren kinderen beter omgaan met concentratieproblemen,
stress, frustratie, angst, boosheid, moeheid of gebrek aan motivatie. De oefeningen zijn gebaseerd op
yoga, meditatie en mindfulness en zijn geschikt voor groep 3 t/m 8 van de basisschool.
(Uitgeverij Panta Rhei) ISBN 9789088401114

DroomavonTUren - rosalInDe Weel & Helen PUrPerHarT
Boek
In droomavonturen heeft elk verhaal een thema en eindigt met een speciale uitspraak, een
positieve aﬃrmatie. Na ieder verhaal zijn steeds vijf yoga-avonturen voor kinderen beschreven, die te maken hebben met het thema van het verhaal. De avonturen zijn met duidelijke
instructieve illustraties afgedrukt op een spread met een uitklappagina, zodat je de avonturen in één keer overziet en voor je op de grond kunt leggen. In het boek zitten twee cd's
met de verhalen, de yoga-avonturen en de droommeditatie, begeleid door ontspannende
muziek, waardoor kinderen er ook zelfstandig naar kunnen luisteren. ISBN 9789020638028

magIscHe avonTUren - Helen PUrPerHarT
CD
op deze cd staan gesproken verhaaltjes waarmee kinderen op een speelse manier kennis kunnen
maken met visualisaties. De verhaaltjes worden begeleid door rustige muziek en natuurgeluiden.
(Oreade)
CD
mUZIek voor magIscHe avonTUren - Helen PUrPerHarT
Deze cd bevat alleen rustige muziek en natuurgeluiden zodat je zelf kunt bepalen of je de visualisatieteksten wilt gebruiken die in het cd-boekje staan of je eigen verhaaltjes.
(Oreade)

CD
HeT kInDeryoga oerWoUD avonTUUr - Helen PUrPerHarT
op deze cd staan gesproken yoga-oefeningen voor kinderen waarmee ze op een speelse manier
kennis kunnen maken met yoga. De geillustreerde oefeningen worden duidelijk uitgelegd in het cdboekje.
(Oreade)
CD
JUngle & Zoo yoga aDvenTUres - Helen PUrPerHarT
Deze cd bevat alleen rustige muziek en natuurgeluiden zodat je zelf kunt bepalen of je de yogaoefeningen wilt gebruiken die in het cd-boekje staan of je eigen oefeningen.
(Oreade)
HeT ZWangerscHaPsyoga avonTUUr - Helen PUrPerHarT
CD
op deze cd staan gesproken yoga-oefeningen die je lichaam soepel en sterk maken tijdens je zwangerschap en je voorbereidt op de bevalling. De geillustreerde oefeningen worden ook uitgelegd in
het cd-boekje.
(Oreade)

meer UITgaven van UITgeverIJ D Zaak

Je kUnT Je leven Helen - loUIse Hay
Boek
Hét basisboek voor een gelukkiger leven! een heerlijk warm boek – de liefde stroomt van de pagina's!
louise’s diepe, liefdevolle inzichten helpen je om een fijner leven te krijgen. Alles wat je dient te
weten over het leven, de lessen van het leven en hoe je aan jezelf kunt werken staat in dit boek.
Van jezelf houden is gezond!
ISBN 9789072455048
Je kunt je leven helen is ook verkrijgbaar in full colour, gebonden en met schitterende illustraties. elke pagina is een feest!
Je kUnT Je leven Helen lUxe eDITIe
ISBN 9789072455666

er is ook een gebonden versie zonder illustraties:
Je kUnT Je leven Helen (gebonden)

ISBN 9789072455314

Boek
gebrUIk Je InnerlIJke kracHT - loUIse Hay
In dit schitterende boek verdiept louise haar boodschap van jezelf liefhebben en geeft manieren
aan waarop je dit kunt leren door: naar je innerlijke stem te luisteren, je innerlijke kind lief te hebben,
je ware gevoelens te uiten, open te staan voor welvaart, je creativiteit te uiten en nog veel meer.
een ontdekkingsreis naar je innerlijke kracht!
ISBN 9789072455208
Heel Je lIcHaam - loUIse Hay
Boek
Eerste hulp bij symptomen
Dit boekje is een handig naslagwerk waarin we mogelijke mentale oorzaken van ziekten en kwalen
op het spoor kunnen komen. Het helpt ons om nieuwe gedachten te kiezen die bevorderlijk kunnen
zijn voor de gezondheid.
ISBN 9789072455079
macHTIge geDacHTen - loUIse Hay
Boek
Het affirmatieboekje
een prachtig boekje om weg te geven of zelf te houden. Schitterend vormgegeven! Als we bewust
positieve gedachten kiezen, krijgen we een fijner leven. 365 pagina's in full color.
.
ISBN 9789077770160

HeT sPrekenDe HarT - loUIse Hay
Boek
Een schatkist vol wijsheid
een kleurig, vrolijk geïllustreerd boek. We krijgen de kans om onze kwaliteiten te ontdekken en in
onze kracht te gaan staan. Het is tijd om te ontwaken en te beseﬀen dat we veilig zijn. Het is mogelijk
om het nieuwe te omarmen en (nog) gelukkiger te worden!
ISBN 9789077770696

een Warme DoUcHe - loUIse Hay
Boek
Ideeën die je creativiteit laten stromen en sprankelen. Doe inzichten op die helpen om op de beste
manier om te gaan met situaties waarin je belandt. Met liefdevolle inzichten en hartverwarmende
aﬃrmaties die een grote bijdrage leveren aan je geluk. Schitterend geïllustreerd!
ISBN 9789077770801

JoUW goUDen ToekomsT - loUIse Hay
Boek
'Ik draag dit boek op aan al mijn lieve lezers. Moge het jullie leven verrijken. Ik hoop dat jullie zullen
leren om nu en in de toekomst het meeste uit jezelf te halen!'
Louise Hay
ISBN 9789077770849

Je geDacHTen Te HUlP roePen - loUIse Hay
Boek met aﬃrmatieCD
Een inspirerend doeboek
louise Hay helpt je om mooie nieuwe, voedende gedachten te planten in de tuin van je leven! Als
de nieuwe gedachten geplant zijn, zullen ze uitgroeien tot prachtige bloemen die schoonheid brengen in ons leven en ons voeden en steunen.
ISBN 9789077770511

HeT InnerlIJke kInD, WoeDe loslaTen en vergeven
CD
louise helpt ons om meer van ons innerlijk kind te gaan houden en begeleidt ons bij het toelaten
van onze woede, zodat wij die woede kunnen loslaten en eindelijk aan vergeven toekomen.
ISBN 9789072455512

TerUgkeer naar lIeFDe - marIanne WIllIamson
Boek
een gids op de terugreis naar liefde. We leren opnieuw met liefde waarnemen. Angst blokkeert liefde.
Achter alle gevoelens die geen liefde zijn, zit angst. ‘We zijn vergeten wie we zijn, Terugkeer naar
liefde herinnert ons hieraan!’ Oprah Winfrey
ISBN 9789072455253

365 WonDerDagen - marIanne WIllIamson
Boek
365 teksten die je steunen op je spirituele weg. De keuze om liefdevolle gedachten te denken bepaalt
welke wonderen zich voordoen. Het Universum staat klaar om je te helpen – elk moment is er een
kans op een schitterend wonder!
ISBN 9789077770863

laaT Je beToveren - marIanne WIllIamson
Boek
een gepassioneerd pleidooi voor de romantische liefdesrelatie, hét antwoord op onze behoefte aan
avontuur, zingeving, magie en een diep contact.
'Marianne Williamson heeft weer een magisch meesterwerk geschreven...’
Maryel McKinley, Whole Life Times
ISBN 9789077770832

Boek
THUIskomen In JeZelF - Hal & sIDra sTone
ontmoet je drammer, je innerlijke criticus, je kwetsbare kind en alle andere leden van je innerlijke
familie. je maakt met humor kennis met je subpersoonlijkheden – je vele innerlijke ikken – en ontdekt wat elke ik je te bieden heeft, wat de lezer meer begrip, zelfacceptatie en vervulling oplevert.
ISBN 9789077770047

De InnerlIJke crITIcUs onTmaskerD - Hal & sIDra sTone
Boek
Maak van deze vijand een bondgenoot
Iedereen herkent deze kritische, innerlijke stem, de bron van schaamte, zorgen, depressie en gebrek
aan eigenwaarde. leer deze stem herkennen en hanteren, en maak van deze vijand een bondgenoot.
ISBN 9789072455260

mooIe moeITeloZe mInDFUlness - saskIa De brUIn
Boek
Met illustraties van Karin Schrama
Mindfulness mag van mij fijn, smeuïg en levendig zijn. Ik verlang naar en geloof in een lichte, lijfelijke,
sensuele, creatieve en alledaagse vorm van Mindfulness. Ik wil je aanmoedigen van Mindfulness
iets heel gewoons, dagelijks, intiems en plezierigs te maken.
Saskia de Bruin
ISBN 9789077770856
koesTerkaarTJes bIJ verlIes - saskIa De brUIn
Kaartjes
'op het moment dat je iemand verliest gaan er duizend dingen door je hoofd en door je hart. Wat
je dan het meest nodig hebt, is gezien, gehoord en gerustgesteld worden.’
Saskia de Bruin
ISBN 9789077770344
gelUkskaarTJes - saskIa De brUIn
Kaartjes
Als jij wat geluk nodig hebt, lees je een kaartje en rust even uit. Geluk komt vanzelf dichterbij als je
even de tijd neemt, is besmettelijk en smaakt naar meer. De kolibrie verzamelt honing zoals wij geluk
verzamelen. Het leven is rijk, wanneer je ontdekt dat overal schoonheid en geluk voor jou zijn weggelegd.
ISBN 9789077770498
scHaTgraven naar goUDen momenTen-kaarTJes - saskIa De brUIn
Kaartjes
onze herinneringen aan gouden momenten zijn de parels, de gouden randjes van het leven en bijzonder kostbaar. Ze vertellen ons veel over onszelf. Daarom is het belangrijk om ze te verzamelen,
te koesteren, te bewaren en te delen. op de kaartjes staan vragen die je kunnen helpen om deze innerlijke schatten op te graven.
ISBN 9789077770535
HanDboek sPIegelogIe - WIllem De rIDDer
Gebonden boek
Meesterverteller Willem de ridder is erin geslaagd om diepe levenswijsheid met humor te verpakken
in een eenvoudige boodschap. Hij breekt een lans voor het vormen van fanclubjes, waarin de leden
fans zijn van elkaar en elkaar onvoorwaardelijk steunen. Zijn ongedwongen verteltrant neemt je
mee en laat je niet meer los.
ISBN 9789072455451
elk roUWProces Is UnIek - karen kaTaFIasZ
Cadeauboekje
Weinig gebeurtenissen hebben zo veel invloed op ons leven als het verlies van een dierbare. In dit
boekje staan 35 wijze inzichten en ontroerende illustraties die je kunnen helpen om verlies in je
leven integreren, zodat je tot meer begrip komt, meer zin ervaart en vernieuwd uit deze ervaring
tevoorschijn komt.
ISBN 9789072455574

Bezoek www.kinderyoga.nl
en www.uitgeverijdezaak.nl.
Like ‘Ontdek je superkracht!’
en geef je reactie op het ebook op:
www.facebook.com/ontdekjesuperkracht

