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Nieuw! - Video van yogi van het jaar Luc
Doe mee met deze nieuwe yogales van Luc Acke, één van de zeven yogi's van
2013! Luc toont een oefening bij de derde wet intentie en verlangen van Deepak
Chopra. Goed voor ademhaling, ontspanning én buikspieren! Yogatv abonnees
kunnen de nieuwste serie nu bekijken.
Bekijk video >>

Yoga Magazine Festival in
Amsterdam
Op 24 november zijn de zeven yogi's
van 2013 live mee te maken op ons
festival. Verder zijn er workshops,
lezingen, meditatie, muziek en
kraampjes. Kom jij ook? Wees er
snel bij, er is maar een beperkt
aantal kaarten beschikbaar!
Bekijk de yogi's en schrijf je in >>

€ 100,- korting

Yoga in Frankrijk
Boek deze yogareis aan het
prachtige meer Lac de Montbel en
krijg € 100 introductiekorting.
Ontspan en geniet van 12 tot 19
oktober met yoga, meditatie,
filosofie en vrije tijd.
Meer info >>

Yoga agenda cadeau
Ontvang een jaar lang Yoga
Magazine en krijg de yoga agenda
(t.w.v. € 15,95) cadeau! Samen
voor maar € 21,50 (i.p.v. € 38,15).
De agenda heeft een overzichtelijke
weekindeling en staat bomvol yogaoefeningen en inspirerende tips.
Heb je al een abonnement? Bestel
de agenda dan met korting.
Word abonnee >>
Bestel de agenda met korting >>

Advertentie

Flexibel of begeleid studeren
Een bachelor psychologie of master
arbeids- en organisatiepsychologie,
gezondheidspsychologie,
levenslooppsychologie of klinische
psychologie behalen?
Kies de universiteit die bij je past:
Open Universiteit

Vraag meteen de studiefolder aan!
>>

Anti-stress serie
Zit je vakantie erop en ben je weer
aan het werk? Houd dat
ontspannen vakantiegevoel vast
met deze anti-stress serie.
Bekijk de serie >>
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