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Al 25 jaar geef ik Mindfulness
yoga en meditatie. Totdat
mijn kinderen geboren
werden heb ik gewerkt als
ziekenverzorgster bij demente
bejaarden. Mijn zoon bleek
verstandelijk beperkt en
autistisch te zijn en had veel
zorg nodig.

Later ben ik de yogaopleiding
gaan volgen. Daarna ben ik
mij gaan verdiepen in de
Mindfulness meditatie. Door
de Mindfulness yoga en
meditatie ben ik veel
veranderd.

Alma
BAAIJ

Ik werd mij bewust dat ik erg
over mijn grenzen ging. Dat ik
veel van mijzelf eisten. Door
bewust  te worden kon ik  met
behulp van de yoga en
meditatie fysiek en mentale
spanningen  meer en sneller
loslaten. Dit heeft zoveel
vrijdheid en ruimte gegeven
dat ik dat iedereen toe wens. 

De aromatherapie en de
Quantum Touch helpen om
dat proces te ondersteunen. 
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MIND
FUL
YOGA
Relax.  Yoga kan bijdrage om meer fysieke en mentale rust te gaan
ervaren. Door yoga oefeningen gaat energie meer stromen, je
spieren worden soepeler, en in je hoofd wordt het rustiger. 

Vaak hebben we helemaal niet door hoeveel spanning we opbouwen
op een dag. Pas wanneer we bijvoorbeeld pijn in ons nek of onze rug
krijgen, gaan we reageren. 
Het is belangrijk om bewust te worden van spanningen in je lichaam,
dat je je lichaam beter gaat voelen. Je herkent daardoor de signalen
van je lichaam sneller.

Je kan dan eerder voelen dat je jezelf onder druk zet. Door Mindful
yoga leer je luisteren naar je lichaam. Je kan sneller reageren,
wanneer je over je grenzen gaat. 

MINDFUL YOGA IS JUST...
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MIND
FUL
YOGA

Yogaoefening – De Dans van de Maan
Vooral als je veel gedachten hebt is de "Dans van de Maan" fi jn om te
doen. Het is niet echt een dans. Maar het zijn 6 yogaoefeningen die
je achter elkaar doet om het lichaam te helpen de spanning die je de
hele dag hebt opgebouwd los te laten. 
De oefeningen worden achter elkaar gedaan, op een rustig tempo. 

"De Dans van de Maan"  is fi jn om net voordat je naar bed gaat te
doen. Alle spieren in je lichaam worden aan het werk gezet. Alle
spanningen in je lichaam krijgen kans om los te laten. De oefeningen
helpen je de drukte in je hoofd te stoppen.  Merk je dat je je adem
inhoudt of je je kiezen op elkaar klemt, dan zet je jezelf onder druk.
Adem dan rustig in en uit en maak de beweging iets kleiner. Zo ga je
vriendelijk met je lichaam om.

DANS VAN DE MAAN 
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MIND
FUL
YOGA

Yogaoefening – De Dans van de Maan

Doe deze serie heel rustig. Wanneer je merkt dat je veel gedachten
hebt, dan beweeg je te snel. Vertraag dan je bewegingen. Je wordt
dan steeds stil ler in je hoofd. Als je je ogen sluit tijdens de
oefeningen helpt het je om dichter bij jezelf te blijven. Tenslotte kan
muziek van je helpen om in een flow te komen. Ik gebruike de
muziek van Terry Oltfield – Il lumination bij de "Dans van de Maan".
Wil je deze serie gratis voor het slapen doen, download dan de serie
hier beneden.

DANS VAN DE MAAN 
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Doe deze serie vlak voordat je naar bed gaat, het help je
spanningen los te laten. Je stapt rustiger en ontspannen je bed in.

Welterusten

https://vimeo.com/746271301/2cf9470262
https://vimeo.com/752573984/de705f2e4d


O N T D E K  H E T  N I E U W E  O N T S P A N N E N
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MINDFUL
MEDITATIE

Wanneer je in het bos loopt. Ben je
negen van de tien keer elders met je
aandacht. 
Je denkt na over het gesprek wat je
gisteren met je baas had. Of je maakt
je zorgen over een examen wat je
morgen moet doen. 

Je bent overal met je aandacht, maar
niet in het bos. Je hebt geen
aandacht wat er werkelijk op dat
moment is.

Aandacht de rode draad

Dit klinkt heel eenvoudig, maar door
alle prikkels om ons heen is het vaak
moeilijk om met aandacht in dit
moment te zijn. 

Door alle prikkels, hebben we veel
gedachten, ons hoofd maakt
overuren.
Uiteindelijk wordt het een
automatisme. Je schiet steeds in
hetzelfde kringetje. Het gaat
onbewust. Wat er voor zorgt dat je in
je bed ligt te malen en niet kan
slapen.



O N T D E K  H E T  N I E U W E  O N T S P A N N E N
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MINDFUL
MEDITATIE

Maar je kan het leren om meer in dit
moment te blijven en bewust te zijn. Met de
Mindful meditatie  gebruik je het lichaam
als anker, om de aandacht op te richten.
Zodra je bewust bent van je lichaam ben je
in het hier en nu.

Aandacht de rode draad

Over het algemeen wordt er zittend
gemediteerd. Maar je kan ook lopend
mediteren en zelfs liggend mediteren.

Ik geef je hier een liggende meditatie.
Deze meditatie wordt  ook wel de
 "in slaapval meditatie " genoemd. Negen
van de tien keer val je in een heerlijk diepe
slaap.  Wel te rusten

DE "IN SLAAP VAL MEDITATIE" 

https://vimeo.com/526127870
https://vimeo.com/526127870
https://vimeo.com/556134570/c5e0396a99


Het helend vermogen van essentiële oliën.

Essentiële oliën zijn de
aromatische vloeistoffen die
gewonnen worden uit bloemen,
bomen wortelen, struiken en
zaden. Wist je dat essentiële
oliën niet alleen heerlijk ruiken
maar ook een 
helende werking kunnen
hebben. 

Het gebruik van bepaalde
essentiële oliën heeft een
duidelijke invloed op het
immuunsysteem en ons brein.

Maar hoe helpen essentiele oliën
nu bij beter slapen?
Lavendelolie is wel de bekendste
essentiële olie die er is.  De
lavendelolie helpt om je
gedachtestroom tot rust te
brengen. Het kan gebruikt
worden wanneer je stress ervaart
en wanneer je nerveus bent. 

Lavendelolie is daarom een hele
geschikte essentiële olie om te
gebruiken als je niet goed kan
slapen.

"Nature is the one place where
miracles not only happen, but they

happen all the time"
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Thomas Wolfe



Het helend vermogen van essentiële oliën.

Eén druppel op je handpalm is
al genoeg. Wrijf je handpalmen
tegen elkaar en je handen
daarna als een kommetje over
je neus. Zo snuif je de geur van
de olie op en komt de lavendel
geur via het limbische systeem
in onze hersenen. 

 Vul een diffuser met water en
doe daar 2 druppels
lavendelolie in. Plaats de
diffuser naast je bed. 

Smeer onder elke voetzool een
druppel lavendel olie. In onze
voeten zitten de grootste
porien van ons lichaam.

Hoe kan lavendelolie kan je
gebruiken.

Bij kleine kinderen onder de vier
jaar is het beter om niet de pure
lavendelolie op de huid te
smeren. De pure lavendelolie is
voor hun te sterk. Voor hun kan
je de essentiële olie verdunnen
door de olie te vermengen met
plantaardige olie, zoals
amandelolie of vloeibare
kokosolie.

Doe 2 druppels lavendelolie op
een zakdoekje en snuif af en toe
de geur op, Het helpt je om de
gedachtestroom tot rust te
brengen.

"Nature is the one place where
miracles not only happen, but they

happen all the time"
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Thomas Wolfe



Het helend vermogen van essentiële oliën.

Bij inhalatie bereiken de
moleculen van de olie ons
brein in 22 seconden.
Door de olie plaatselijk aan te
brengen komen ze in 2
minuten in onze
bloedsomloop
Na 20 minuten heeft de olie
elke cel in ons lichaam
bereikt.

De essentiële oliën werken snel. Gebruik zuivere essentiële oliën
van een betrouwbaar merk. Er
worden essentiële oliën na
gemaakt. Dat komt in de buurt
maar bevat nooit die 200
werkzame bestandsdelen die de
zuivere olie wel bevat. Ik gebruik
zelf de oliën van DoTerra. 
 

"Nature is the one place where miracles not
only happen, but they happen all the time"

S A M S A R A Y O G A . N L   |  1 1   

Thomas Wolfe

Slaap lekker.......



Soms is het lichaam van slag,
uit balans en is ook het
zelfherstellend vermogen
verstoord. 
Quantum Touch is een
prachtige methode om het
zelfherstellend vermogen van
het lichaam weer te activeren.

Heel vaak hoor ik mensen
zeggen dat ze het niet goed
begrijpen of er niet in
‘geloven’,  omdat Quantum
Touch niet tastbaar is.  
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Ons lichaam zit prachtig in elkaar het heeft
een zelfherstellend vermogen.

Quantum Touch

Bijvoorbeeld als je in je vinger snijdt gaat je lichaam hard aan
de slag om de schade te herstellen. De wond geneest, je huid
vernieuwt en na een paar dagen is de snee helemaal weg. 
Wonderlijk toch! 

 



Terwijl het grappig is;  iedereen heeft een mobiele
telefoon, daarvan weet je vaak ook niet hoe dat nou
precies werkt. Met je telefoon kun je verbinding maken
met b.v. iemand in Amerika, terwijl er geen snoer aan de
telefoon zit.  Hoe werkt het dan? We denken er niet eens
over na. Het is ook niet nodig om dat te weten. Als het
maar werkt. En dat doet het.

Zo werkt dat ook bij Quantum Touch. Het heeft alles met
energie te maken en daar weten we eigenlijk niet veel
vanaf. 

Bij een Quantum Touch
behandeling gebruik ik
mijn aandacht, adem en
visualisatie. 

Mensen geven vaak heel
duidelijk aan wat ze
merken en ervaren tijdens
een behandeling. Het is
niet van belang om te
weten hoe het werkt. 
HET WERK!
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Quantum Touch



Als je niet goed kan slapen, kan met Quantum Touch je
lichaam de verstoringen die dat veroorzaken los laten.
Door Quantum Touch gaat het lichaam zijn natuurlijke
balans weer vinden. Je merkt dan tijdens de behandeling
dat de spanningen in het lichaam loslaten. Je gaat weer
meer ontspanning voelen. De gedachtenstroom wordt
weer rustig en je slaapt weer prettig.

Quantum touch is een
zachte effectieve methode
voor (zelf)genezing met als
uitgangspunt dat alles
energie en dus tril l ing is. 

In mijn praktijk zet ik
Quantum Touch in, bij 
 mensen met fysieke en-,
emotionele klachten. 

Maar ook kinderen  zijn
gebaat bij een Quantum
Touch behandeling

Ook is Quantum Touch vaak
erg heilzaam bij allergieën.
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Quantum Touch



Behandelingen kunnen fysiek gegeven worden, maar ook
op afstand en via videobellen. Bel gerust als je meer wilt
weten over wat ik met Quantum Touch voor jou kan
betekenen.
En wist je dat Quantum Touch ook bij dieren zeer goed
werkt.
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Quantum Touch behandeling 

Quantum Touch



Niet kunnen slapen is op lang termijn heel vervelend. Je blijft maar
malen in je hoofd. En de rust wil maar niet komen. 

Heb je wel eens gehoord van een zwaartekracht deken?
Zwaartekracht deken maakt gebruik van het wetenschappelijk
bewezen principe ‘deep touch pressure‘ technologie. Het dekbed
zorgt voor speciale drukpunt stimulatie op verschillende punten van
je lichaam. 

Het is bewezen dat je hierdoor melatonine aanmaakt in de hersenen.
Melatonine is een slaaphormoon dat ervoor zorgt dat je lichaam moe
wordt. Hierdoor maakt je lichaam zich klaar om naar bed te gaan.
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ZWAARTE
KRACHT
DEKEN

Wat helpt bij stress, angst en slaaptekort 



 Kalmerend effect: Meer serotonine aanmaak in de hersenen.
 Niet te warm dankzij premium duurzame microparels
 Verbeter de kwaliteit van je leven en je immuunsysteem
 Uitgerust wakker worden ’s ochtends
 Verbetert je stemming en geluksgevoel
 Langer en beter slapen. Een diepere en langere REM slaap (de
belangrijkste slaapcyclus).

1 .
2.
3.
4.
5.
6.

De zwaartekracht deken stimuleert het gevoel van vasthouden en
knuffelen. Hierdoor maakt je lichaam melatonine en serotonine aan
op een natuurlijke manier. 
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ZWAARTE
KRACHT
DEKEN

Voordelen van een zwaartekracht deken...



-autisme
-adhd 
-ptss
-stress, angst & slaaptekort

Dit helpt onder andere voor mensen met:

Melatonine  is een hormoon dat ervoor zorgt dat je lichaam zich
klaarmaakt om te gaan slapen. 
Serotonine is een gelukshormoon. Hierdoor voel je jezelf rustiger en
val je sneller in slaap. 
Cortisol,  een stresshormoon, vermindert bij het gebruik van de
deken. Ook dit helpt om rustig en ontspannen in slaap te vallen.
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ZWAARTE
KRACHT
DEKEN

Minder stress en angst



Cognitieve prestaties:
Studies laten zien dat slechte slaap zorgt voor geheugenverlies en
concentratieproblemen. Slaaptekort kan er zelfs voor zorgen dat
informatie minder goed wordt opgeslagen.

Emotionele gezondheid:
Na een nacht van slechte slaap en/of slaaptekort, is ons emotionele
brein 60% meer reactief.  Studies laten zien dat slaap direct in
verband staat met angst en depressie.  

Fysieke gezondheid:
Slechte slaap zorgt voor een serieuze aanslag op je fysieke
gezondheid. Slaaptekort wordt gelinkt aan een zwak
immuunsysteem en een verhoogd risico op chronische
aandoeningen zoals hartziektes en alzheimer. 
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ZWAARTE
KRACHT
DEKEN

Chronisch slaap tekort zorgt voor



Mijn zoon heeft een verstandelijke beperking en is autistisch.
Een paar jaar geleden heb ik voor hem een zwaartekracht deken bij
Hana gekocht. Hij slaapt vaak niet goed door teveel stress. Ik heb
eerst zelf de deken uitgeprobeerd. Ik slaap over het algemeen
prima. Maar wilde toch eens voelen hoe het is om onder een
dekbed van 8 kg te liggen. Ik sliep dieper en rustiger en werd heel
fijn en uitgerust wakker. Bij mijn zoon werkt het dekbed heel goed.
Hij geeft zelf aan dat hij graag onder het dekbed wil slapen. Hij
slaapt nu vaker door. De deken geeft hem rust en veiligheid.
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ZWAARTE
KRACHT
DEKEN

Eigen ervaring

 W W W . H A N A C O M F O R T . C O M   

https://www.hanacompany.nl/
http://www.hanacomfort.com/
http://www.hanacomfort.com/
http://www.hanacomfort.com/


SPIJKER MATRAS

Wanner je op de spijkermat gaat liggen prikken 8820 scherpe
uiteinden in de huid. In de huid zitten heel veel zenuwuiteinden die
op deze manier worden geprikkeld, hiermee wordt de doorbloeding
geactiveerd. 

Het lichaam ervaart een pijn prikkel,  de hersenen reageren op de
pijnprikkel door endorfine en oxytocine te maken. 

Deze twee geluk hormonen zorgen dat de pijnervaring minder
wordt. Maar daarnaast wordt je lekker relaxed door de
gelukshormonen. 

 

ONTDEK HET NIEUWE ONTSPANNEN

De spijkermat is bij verschillende
problemen een uitkomst. Maar waarom
werkt het zo goed? Op de spijkermat
bevinden zich meer dan 210 achthoekige
spikes, met daarop 42 scherpe uiteinden
in totaal meer dan 8820 drukpunten.

Relax door gelukshormonen.
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Hoe werkt een spijkermat?



SPIJKER MATRAS
ONTDEK HET NIEUWE ONTSPANNEN

De eerste 20 sec .  Denk je "Wauw dat doet zeer. Moet dit fi jn
zijn? Dit is echt scherp".
20-60 sec. Je lichaam stimuleert de doorbloeding en zorgt
ervoor dat het warm wordt op de plek waar je de mat gebruikt.
-2 min De pijnprikkel en de warmte zorgen ervoor dat het eerst
kan aanvoelen alsof je verbrand bent door de zon. Focus je op de
ademhaling. Adem steeds bewust uit en laat spanningen steeds
meer los. Houd vol.

Wat gebeurt er als je op de spijkermat gaat liggen?

Wat gebeurt er als je op het spijkermatras gaat liggen?
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2-6 min. Je kan tintelend gevoel ervaren, soms ook jeuk.
6-8 min. Jou natuurlijk lichaamsontspanning neemt het over.
8-20 min. De natuurlijke doorbloeding is gestimuleerd, je
spieren zijn ontspannen, de spanning gaat langzaam je lichaam
uit. Er ontstaat een ontspannen en relaxed gevoel.



SPIJKER MATRAS
ONTDEK HET NIEUWE ONTSPANNEN
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Rugklachten waaronder spit en
hernia
Chronische en/of reumatische pijn
Frozen schoulder
Hielspoor
Whiplash
Fibromyalgie
Onrustige vermoeide benen en
armen

Voor verschillende klachten 

De spijkermat en kussen heb ik beide bij  Flowee 
https://flowee.nl/ gekocht.

De kwaliteit is goed en er wordt goeie voorlichting gegeven over
het de toepassingen. Velen van mijn cursisten zijn mij gevolgd en
ook van hun hoor ik alleen maar positieve geluiden.

https://www.instagram.com/samsarayoga_almere/
https://www.facebook.com/samsaramindfulness
https://flowee.nl/

