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Augustus  yoga
In de maand augustus van het leefstijlproject ‘Zo fit als je kunt’ staat het thema yoga centraal. Het houdt je lijf en geest 
in balans, door middel van lichtelijke inspanning. Dankzij yoga blijf je fit, soepel en ontspannen. Op de Beschermde 
woonvormen worden yoga-workshops gegeven om te ervaren wat yoga met je doet.

TIP 1: VOLG EENS EEN YOGALES
Yoga maakt je lichaam en geest levendig en flexibel. Door yoga leer je te luisteren naar je eigen 
lichaam. Yoga maakt je bewust van je omgeving. Ervaar de stilte, rust en het plezier van een yogales.

TIP 2: ONTKOPPEL JEZELF OM TOT JEZELF TE KOMEN
In onze huidige samenleving staan we nauwelijks meer stil bij onszelf. We zitten met onze gedachten 
bij werk, zorgen, taken en verplichtingen. Ook laten we ons afleiden door tv, smartphone of laptop. 
Het is belangrijk om regelmatig even afstand te nemen en alle aandacht te hebben voor jezelf. Maak 
bijvoorbeeld in je eentje een wandeling door het bos of ga in de tuin zitten en doe helemaal niets. 
Sta eens bewust stil bij jouw leven: wat doe je hier en wat is je doel in het leven?

TIP 3: WEET WAT JE ADEMHALING IN RUST IS
Een gezonde in en uit ademhaling in rust is zes tot acht keer per minuut. Voor het lichaam is een 
snellere ademhaling een teken van stress. Veel mensen ademen te snel, waardoor het lichaam continu 
stress ervaart met klachten als gevolg zoals hoofdpijn, pijn in de nek, gejaagdheid, slaapproblemen, 
concentratieproblemen, nervositeit of vermoeidheid. Laat een ander eens je ademhalingsfrequentie 
tellen in rust. Adem in, adem uit en als je weer inademt tel je één. Zo tel je gedurende een minuut je 
ademhalingsfrequentie.

TIP 4: ZORG VOOR EEN RUSTIGE ADEMHALING
Indien je ademhalingsfrequentie hoger is dan acht keer per minuut dan is het goed om 
minimaal drie keer per dag een ademhalingsoefening van vijf minuten te doen. Een goede 
ademhaling is vier seconden door de buik inademen en zes seconden uitademen. 
Er zijn verscheidene apps en Youtube-filmpjes die je hiervoor kunt gebruiken.

TIP 5: VOLG VIA HET INTERNET YOGALES
Op het internet vind je veel over het thema Yoga. Ook is het online mogelijk om 
lessen en workouts te volgen. Via google en Youtube kun je heel veel vinden. 
Zorg ervoor dat je niet gestoord kunt worden tijdens je yogaworkout.
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