
GELUKKIG NIEUWJAAR!  

Met dit Oya Yoga – extraatje wil ik je het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Ik wens je een 

heel gelukkig, liefdevol, geslaagd, licht, schitterend, gezond en mooi 2014. Hieronder vind je een 
aantal ‘recepten’ om het geluksgevoel op te wekken: 
 
Chocoladesmoothie  
Dat je van chocolade gelukkig wordt is algemeen bekend. Het geheim zit ‘m in het stofje  
“fenylethylamine”, dat van nature in chocolade zit. Deze stimuleert de hersenen op een positieve 

wijze en  maakt dus gelukkig! 
 
Ingrediënten 
• 75 gram gesmolten chocolade (naar keuze) 
• 200 cc melk 
• suiker naar smaak 

• kaneel 
 
Bereiding: 
Smelt de chocolade au-bain-marie. laat de chocolade 
afkoelen en voeg dan de koude melk, suiker en kaneel 

erbij goed doorroeren en dan: Mmmm 
 

Info: Druppels.nl * Recept: plazilla.com * Pic:smoothie-handbook.com 
 
Zonnegroet  
Doe de zonnegroet een paar keer achter elkaar en voel jezelf steeds blijer (en warmer..) worden: 
1. Sta rechtop, met beide voeten tegen elkaar. Breng de handpalmen samen bij het hart.  
2. Adem in en strek de armen naar boven. Buig 
langzaam naar achteren, terwijl je de armen boven         
het hoofd gestrekt houdt. 

3. Adem langzaam uit terwijl je naar voren buigt, 
terwijl de buik in de richting van de bovenbenen wordt 
gebracht, worden de handen naar de grond gebracht. 
 4. Adem in en breng de rechter voet zo ver mogelijk 
naar achter. Houd de handen op de grond, zorg dat de 
linker voet tussen de handen blijft staan. Houdt het 

hoofd omhoog.  

5. Terwijl je uitademt, breng je de linker voet naar 
achter, naast de rechter voet. Houd de armen recht, de 
heupen omhoog en breng het hoofd in lijn met de 
armen.  
6. Houd de adem vast en breng knieën, borst en kin 
naar de grond 

7. Adem in en duw de borst van de grond, buig zo ver mogelijk naar achteren, terwijl de ellebogen 
het lichaam raken, de heupen op de grond blijven en de schouders laag worden gehouden. 
8. Terwijl je langzaam uitademt, verhef je de heupen van de grond, breng het hoofd in lijn met de 
armen en houd de armen recht. 
9. Adem langzaam in en buig het linker been, terwijl je met dit been een flinke stap naar voren 
neemt. Terwijl de handen stevig op de grond blijven staan tracht jet de linker voet tussen de 
handen te plaatsen. Houd het hoofd omhoog.  

10. Adem langzaam uit, houd de handen op de plaats en breng de rechtervoet naast de linkervoet 
tussen de handen.  Buig vanuit de heupen en tracht de buik in de richting van de bovenbenen te 
brengen.   
11. Adem in en strek de armen naar boven. Buig langzaam naar achteren, terwijl je de armen 
boven het hoofd gestrekt houdt. 

12.  Sta rechtop met beide voeten tegen elkaar. Breng de handpalmen samen bij het hart. 

 
 
 
 
 
 
 

'Mudra of happiness’  
 



Geen zin of tijd voor de zonnegroet? Met deze ‘mudra of happiness’ kun je je in een handomdraai 

beter voelen: Buig je pink en ringvinger. Leg je duim er bovenop. Je wijs – en middelvinger strek 

je naar voren toe. Doe dit zolang als je wil. Van deze mudra wordt gezegd dat hij helpt de algehele 
gemoedstoestand te verbeteren.  
 
Info & pic: avorodisa.hubpages.com 
 
 
 

Tot slot:    
‘Happiness is not one big thing.   
It's all the little things put together.’  
  
Uit: oyayoga scheurkalender 

http://www.facebook.com/oyayoga.yoga

