
De leukste digitale tips om te ontspannen!

Appy daysUit: Ramayana, De prins van Ayodhya, D.S. Sarma, uitgeverij Ankh Hermes

Het onsterfelijke en symbolische verhaal Ramayana is als eerste in rijmvorm opgeschreven 

door dichter Valmiki (in de 18de eeuw), daarna zijn er vele andere beschrijvingen en 

vertalingen geweest. Niet alleen in tekst, maar ook in beeld. Het is niet voor niets nog 

steeds zo populair en internationaal veel gelezen, want de thema’s en levenslessen van 

prins Rama zijn tijdloos herkenbaar. 

Ontspannen
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Je hebt van die dagen; je komt uit school met ladin-
gen huiswerk en dan vraagt je moeder of je nog even 
een boodschap kan doen voor het eten. Eenmaal 
uitgegeten moet je naar hockey of ballet, maar eerst 
de hond nog uitlaten. Dan appt je vriendin of je dat 
leuke nieuwe interview over die bekende (en best 
lekkere) muzikant hebt gezien.  

Even checken die video…Voor je het weet is het 
alweer bijna bedtijd. Ai, huiswerk nog niet gemaakt! 
Het lijkt wel alsof er te weinig uren in een dag zitten,  
je hoofd ontploft bijna, zo vol is ’ie. Klinkt bekend? 
Dan zou je eens yoga of meditatie moeten proberen. 
Misschien zie je jezelf al zitten, in kleermakerszit op 
een matje, met je ogen dicht. Of op je hoofd staand, 

met je benen in je nek. Beetje overdreven natuurlijk, 
dat beeld. Want het kan ook echt anders. Voor 
meditatie kies je zelf je fijnste houding: zittend, 
liggend of zelfs wandelend. En om aan yoga te doen, 
is het niet per se nodig om een hoofdstand te kunnen. 
Yoga en meditatie zijn gewoon manieren om rust in je 
leven te krijgen, ze moeten geen stressfactor worden. 

Yoga = versterken van lichaam en geest
Het woord yoga betekent ‘eenheid’. Dat is ook het 
doel van yoga: je geest en lichaam samenbrengen tot 
één geheel. Wat bedoelen we daar mee? Het kan nog 
weleens voorkomen dat de opbouwende spanning in 
je hoofd ook effect heeft op je lichaam. Je kunt dan 
bijvoorbeeld buikpijn of hoofdpijn krijgen. Met yoga 
kun je met ademhaling, concentratie en lichamelijke 
oefeningen ervoor zorgen dat je zowel lichamelijk als 
geestelijk sterk en rustig blijft. En vaak word je er ook 
nog leniger van. Een yogales bestaat uit lichamelijke 
oefeningen. Dat gaat allemaal rustig aan, want het 
gaat erom dat je een bepaalde houding aanneemt en 
je daarop concentreert. Daarbij let je ook goed op je 
ademhaling. Klinkt dat makkelijk? Het hangt er vanaf 
welke vorm je doet, en dat kan ook een goede 
workout zijn. Geloof maar dat je dan een handdoek 
nodig hebt, lekker zweten ga je zeker. 

Yoga en meditatie: voor sommige mensen is het nog 
wat vaag, ingewikkeld of zweverig. Wat is yoga precies, 
en wat houdt mediteren nu eigenlijk in? En hoe kun je 
het zelf makkelijk toepassen in je drukke tijdschema, 
zodat je de rust die je nodig hebt inbouwt, zonder dat 
het te veel tijd kost? Alles over yoga en meditatie in je 
dagelijkse digitale leven. 

Meditatie = break voor je hersens
Bij mediteren draait het helemaal om tot rust komen 
en bewust worden. Je brein heeft het ontzettend druk 
met allerlei dingen: je telefoon, je cijfers, wat er om je 
heen gebeurt, televisie, vrienden en ga zo maar door. 
Vaak gebeurt een aantal dingen tegelijk. Je hersenen 
werken heel hard om al die indrukken te verwerken. 
Eigenlijk té hard. Door te mediteren leer je bewust 
bezig te zijn met maar één ding. Met je ademhaling 
bijvoorbeeld, of één specifieke gedachte. Zo breng je 
alle gehaaste gedachten tot rust om uiteindelijk je  
hele lichaam te ontspannen. Dit doe je bewust, door 
bijvoorbeeld een minuut lang – met je ogen dicht – 
alleen maar te letten op je ademhaling. Alleen maar: 
adem in, adem uit; verder niets. Doe het in een voor 
jou prettige houding; liggend, zittend of zelfs wande-
lend – dan wel je ogen open houden natuurlijk. Er 
zijn, net als bij yoga, allerlei verschillende versies en 
methodes. Zoals concentratiemeditatie, of mindful-
ness-meditatie. Zoek zelf uit wat voor jou het fijnst is. 

Niet malen, maar slapen
Yoga en meditatie zijn een beetje familie van elkaar.  
Ze komen beide oorspronkelijk uit Azië en ze worden 
veel toegepast in het hindoeïsme en boeddhisme. 
Maar je kunt ze helemaal los zien van deze religies. 
Want yoga en meditatie gaan er puur om dat je je 
lekker voelt, dat je beter in je vel komt te zitten. Je 
geeft je hersenen een break en zet de dingen in 
perspectief. Zodat je ’s avonds in bed niet aan het 
malen gaat, maar lekker kunt gaan slapen. Veel 
mensen die mediteren doen ook yoga, en andersom. 
De yogales wordt vaak afgesloten met meditatie, dan 
kun je voelen dat je lichaam en geest in balans raken, 
het geeft de yoga een diepere lading.  

Doe het digitaal!
 
Je kunt je inschrijven bij de yoga-school in je 
woonplaats of een meditatieweekend boeken. 
Als je dat net een stap te ver vindt gaan, dan is  
er gelukkig ook veel online over te vinden. En  
je kunt yoga- en meditatie-apps op je telefoon 
zetten, of yoga doen op de Wii balance board. 
Zo kun je eerst eens uitzoeken of het wat voor  
je is en hoe het allemaal werkt. Klaar met een 
oefening of programma? Spring dan niet meteen 
bovenop je appjes, en ren ook niet meteen naar 
je laptop. Blijf nog even rustig zitten. Open je 
ogen, kijk even rond. Krijg je goeie ideeën tijdens 
het ontspannen? Zorg dan dat je een schrijfblok-
je en pen bij de hand hebt. Dan hoef je niet 
meteen op te staan. Beweeg je vingers, je 
schouders, je benen, een voor een. Bedenk of je 
je anders voelt. Ervaar je meer rust, voel je je 
lichter, ben je minder gespannen? Kijk, daar gaat 
het allemaal om. 
Wat ook belangrijk is om te onthouden: het  
is geen wedstrijd. Je benen in je nek leggen of 
een uur lang in diepe meditatie blijven zijn geen 
leerdoelen. Er zijn helemaal geen leer doelen.  
Het enige doel is: doen wat je prettig vindt. 

Sla om voor de leukste yoga-  
en meditatie-apps 

  
Het lijkt wel alsof er te weinig uren in 
een dag zitten, je hoofd ontploft bijna, 
zo vol is ’ie. Klinkt bekend?
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9 digitale tips 

Yoga app – Office Yoga 
Voor als je achter je bureau  
zit, dus handig tijdens het 
studeren! Je betaalt 99 cent voor 
oefeningen die je van achter je 
bureau kunt doen. Even lekker rekken en strekken  
en je kunt er met een fris hoofd weer tegenaan.  
Alleen voor iPhone.
 
Yoga app – Daily Yoga 
De naam zegt het al, je kunt 
met Daily Yoga dagelijks aan 
de slag. Met foto’s en filmpjes om 
je de houdingen en trucs te laten 
zien en 200 oefeningen voor zowel beginners als 
gevorderden. Met veel muziek om uit te kiezen. Maar 
ook met een member center, waar je andere mensen 
kunt spreken en tips kunt uitwisselen. Voor Android  
en iPhone. 

Yoga game – Wii Fit Plus Yoga
Heb je thuis een Wii en een 
balance board? Grote kans dat 
jullie dan ook het spel Wii Fit Plus 
in huis hebben. Tafel aan de kant, afstandsbediening  
in je hand en je kunt aan de slag. Soms heb je het 
balance board nodig, soms de afstandsbediening  
en soms niets. Gewoon doen wat je digitale yoga-
instructeur zegt. Zo werk je je op van beginner  
naar expert. 

Meditatie app – Insight Timer
Insight Timer is niet alleen een 
meditatie-app, maar meteen 
ook een community. Je kunt zelf 
mediteren met een timer, of een kant-en-klare 
meditatie doen, je aansluiten bij één van de vele 
groepen of vrienden worden met gebruikers.  
Voor Android en iPhone. insighttimer.com

Meditatie app – Buddhify
Wil je meditatie proberen, maar 
heb je het te druk? Nu kun je 
mediteren op elk moment en op 
elke plek: in de trein, op de fiets 
of gewoon lopend. Ze noemen het zelf een urban 
meditation app. Met vier verschillende ‘smaken’ 
meditatie: van helderheid tot ontspanning.  
Wil je samen met een vriendin mediteren?  
Dat kan ook!  

Meditatie app – Calm 
Met deze app kun je van twee tot 
twintig minuten mediteren. Dat 
gaat stapsgewijs; je begint met 
twee minuten en zo bouw je op. 
Bij stap 7 mediteer je uiteindelijk 
20 minuten achter elkaar. Kies een achtergrondvideo, 
een kabbelend beekje op de achtergrond, een 
muziekje en een ontspanoefening en ervaar wat  
het brengt. Alleen voor iPhone. 

Meditatiefilmpje – Mediteer  
in een minuut
Dit is een perfect filmpje voor 
beginners. De maker legt kort uit 
wat de bedoeling is, wat je gaat 
doen en hoe. En ook leuk: een tekenfilmfiguurtje  
doet voor hoe het moet. Type in bij Youtube: One-
moment meditation. How to meditate in a moment. 

Meditatiefilmpje – Mediteren 
voor beginners 
BodhiTV legt de basisprincipes 
van mediteren uit in 3 minuten.  
Type in op YouTube: mediteren 
voor beginners.

Rustgevende geluiden –  
Windgong 
Fijn tijdens de meditatie en 
yoga-oefeningen, of gewoon als 
je moeite hebt om je te concentreren: relaxte gelui-
den, zoals een windgong waar een briesje tegenaan 
waait. Zet ’m aan en je wordt vanzelf rustiger. Type in 
op YouTube: Wind Chimes in a gentle breeze. 

Inspiratie
Een paar jaar geleden kwam het 
superpopulaire boek Don't Eat The 
Yellow Snow van Marcus Kraft uit. 
In dit boek werden meer dan 250 
citaten uit wereldberoemde songs 
geschilderd in de unieke stijl van 
Kraft. En na dit grote succes, komt 
hij nu met een set kaarten om op  
te sturen of weg te geven. 
Met mooie zinnen – allemaal uit 
bekende liedjes als Come as You 
Are en You Make it Easy – zit er 
voor elke situatie wel een kaartje 
bij. Of je nu iemand een hart onder 
riem wilt steken, iemand wilt 
uitnodigen of gewoon wil laten 
weten dat je aan iemand denkt, één 
van deze kaarten ontvangen is altijd 
leuk. Check popmusicwisdom.com 
voor een wekelijkse wijsheid.!Get 
off the Internet Postcard Book, 
Marcus Kraft, Bis publishers, set 
van 20 kaarten " 9,90. 

Wat een coole blog van Nour 
Tohmé, een Frans-Libanese vrouw 
(26 jaar), die zich helemaal uitleeft 
in getekende liedjes. Krijg jij er ook 
zin van om zelf aan de slag te gaan 
met je lievelingsliedje? Op de 
volgende pagina’s zie je een paar 
mooie liedtekeningen van Nour  
ter inspiratie. Plus een lege voor  
de jouwe! drawmeasong.com

De oude meesterwerken zijn prachtig, maar 
ook wat serieus. Door de stijve houdingen en 
ouderwetse kleding lijken de afgeschilderde 
personages in niets op ons. Kun je je voorstel-
len dat zij in een park even snel een berichtje 
versturen via een smartphone of een spelletje 
doen op een tablet?!De kunstenaars achter art 
x smart kunnen zich dat best voorstellen.  
Aan beroemde topstukken hebben zij smart-
phones, tablets en andere gadgets toege-
voegd. En wat blijkt? Ineens zijn het net 
mensen van nu! Artxsmart.tumblr.com
Bij het Rijksmuseum kun je ook zoiets doen. 
Met de designwedstrijd Maak je eigen  
Meesterwerk kun je een moderne draai  
geven aan een klassiek kunstwerk en maak 
 je kans op een mooie prijs: je werk kan 
verkocht worden in de winkel van het Rijks.  
rijksmuseum.nl/rijksstudio

Smart masterpieces 

Zo ziet een 
liedje eruit

Zet in je agenda: op 1 maart is het 
Complimentendag, een dag die 
draait om persoonlijke aandacht 
en waardering. Allebei niet te koop, 
maar wel superwaardevol. Want 
iedereen vindt het fijn om gewaar-
deerd te worden. Wat ons betreft 
zou iedereen elke week bewust 
een oprecht compliment moeten 
uitdelen; daar worden we allemaal 
blij van! 

Ik vind 
   je leuk 

Let the 
music say

Je  bent  altijd  zo  
positief,  dat  maakt  
mij  ook  blij

Hou vol!
Eh, goede voornemens, wat 
waren dat ook alweer? 6 tips  
om het vol te houden: 

1 Zorg dat je doel ook echt  
 bereikbaar is voor jou.
2  Denk in kleine stapjes
3  Schrijf je voornemen op de 

spiegel, zodat je er elke 
ochtend aan herinnerd wordt.

4 Vraag een vriendin om mee te  
 doen, dat motiveert
5  Beloon elkaar na elk stapje 

met een uitje of cadeautje.
6 Is het een keer niet gelukt?  
 Geeft niet! Wees trots op wat  
 je wel bereikt hebt, en pak het  
 gewoon weer op.

 
Wist je dat van elk abonnement op 
MoodieZ " 1 naar Zuid-Afrika gaat? 
Moodie’s Hart besteedt elke euro 
een-op-een aan de studiefinancie-
ring van talentvolle, maar kansarme 
jonge vrouwen. Wil je hier meer 
over weten? Ga dan naar moodiez.
nl en klik op Moodie’s Hart.

Moodie’s  
     Hart

PijlerMoodie’s Choice

   | 95 94 |  MoodieZLiefde


