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“Liefde is een bron 
van jaloezie en 

jaloezie vertekent de 
realiteit” 

aldus Harm Kuipers in 
zijn kunstcolumn

“In mijn eigen 
bubbel mijn 
zonnegroet doen”
Blog van Marianne

Door te delen groeien we samen

www.sadhaka.nl Creatieve en yoga vakanties 
in Frankrijk en Nederland



“Niets zo eenvoudig als een Zenmeditatie
Niets hoeft meer.
Al onze gedachten zijn irrelevant. 
Alleen jij en deze meditatie .
Niet meer dan dat, niet minder dan dat.
Zen maakt dat je volledig in het nu bent.
Het verschil tussen geleefd worden en 
leven .”

Citaat van Wim Molinello, 
Yoga en mindfulness cursus
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Door te delen , groeien we samen
 
Het loopt als een rode draad door ons leven, delen. Het was de drijfveer om ‘het 
roer’ om te gooien, onze banen op te zeggen en naar Frankrijk te verhuizen. Naar 
een leven van minder werken en meer tijd met elkaar. Delen was de kern van wat we 
wilden bereiken met de door ons nieuw ingeslagen weg: onze Sadhaka cursusweken. 
Mensen bij elkaar brengen in een warme sfeer van gezamenlijkheid. Zijn wie je bent 
in al je kleuren, en anderen laten genieten van jouw unieke kleurenpracht. We leren 
van elkaar en krijgen inspiratie door elkaar. In een cursusweek laad je je weer op met 
nieuwe ideeën en frisse gedachten. Met een blij hart neem je dit mee naar huis waar 
de nieuw opgedane energie vanzelf ook zijn weerslag vindt.

Delen is een waardevol gebeuren waar twee of meer partijen voor nodig zijn. 
Delen gaat niet uit van een gever en een ontvanger. Het mooie van delen is dat er 
een wisselwerking is. Beiden geven, en beiden ontvangen en mogen zo groeien. 
Problemen ontstaan als er verwachtingen worden gelegd. Ik geef jou .. dus dan 
krijg ik van jou...  Dan raken de zaken uit balans. Komen er scheve ogen, irritatie 
en teleurstelling. Delen vraagt dan ook een oplettende en open blik. Uit een goed 
bedoeld hart kun je nog zo je best doen, maar als er een intentie van ‘halen’ is, kom je 
niet tot delen, en kun je niet in harmonie met je omgeving zijn.

De Sadhaka cursussen zijn voor ons een dierbaar middel om mensen blij te maken 
en zo bij te dragen aan een mooiere wereld. Mensen komen na (vaak teveel en te 
hard) werken, met soms de nodige persoonlijke kwetsuren door de hobbels van het 
leven, bij Sadhaka even genieten van een weekje welverdiende vakantie. Hoe heerlijk 
is het om mensen na een dagje al te zien ontspannen en thuiskomen bij zichzelf. De 
houding wordt opener, de blik helderder, een lach op de mond, een liedje onder de 
douche....  
En wat een voldoening geeft het om een kleurrijk gezelschap door wederzijdse 
acceptatie te zien groeien naar èèn grote gezellige familie, waar iedereen zich thuis 
voelt. De dankbare mails die we krijgen van mensen in de winter doet ons weer 
nieuwsgierig uitkijken naar het volgende zomerseizoen.

Verrast bedenken we dat er sinds de start van Sadhaka in 2004 als vanzelf een 
energie in gang is gezet, het een levend organisme geworden is, dat aansteekt, pakt, 
voelbaar is en groeit.  
Zoveel gasten hebben hun positieve stempel achtergelaten, zoveel inspirerende 
levensverhalen zijn verteld, zoveel bijzondere ervaringen zijn gedeeld. Die niet 
aflatende uitwisseling van levenskennis willen we je ook buiten de cursusweken laten 
beleven. Dit is ons eerste magazine, een plek waar de sfeer, intentie en de stem van 
Sadhaka doorklinkt, via de monden van inspirerende mensen, die je iets waardevols 
te vertellen hebben.

Want alleen door te delen, kunnen we  samen groeien. 

Patricia Benjamins 
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Het woordje kunst
Eerst dacht ik bij het woordje kunst alleen aan schilderijen, 

die stilletjes gevangen zijn in lijsten aan de wand. 
Ik vond dat zielig en ik wou een schilderij bevrij’en, 

maar ach, ik mocht het zelfs niet eens beroeren met mijn hand.

Toen dacht ik bij het woordje kunst ook eens aan beeldhouwwerken, 
die doodstil staan gevangen op een sokkel in de grond. 

Ik heb een beeld gestreeld, maar of een steen een aai kan merken? 
Ik weet niet eens of ‘t standbeeld zélf wel wist dat het bestond!

Nu denk ik bij het woordje kunst aan thuis en aan verhalen, 
die opgeslagen liggen in een dichtgeslagen boek. 

Ik kan er met mijn vinger en mijn ogen in verdwalen 
en vind er soms een streling in als ik een streling zoek.

© Ted van Lieshout
uit: Van verdriet kun je grappige hoedjes vouwen

(Leopold); 1987
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Johan Raaimakers is Tantrisch 
masseur en coach in de Tibetaanse 
boeddhistische visie Kum Nye en 
vegetarisch kok bij onder andere 
Sadhaka. In zijn columns praat hij 
je bij over Tantra vanuit zijn visie.

Johan Raaimakers

Een Tantrische levenshouding,

Tantra is èèn van de mooiste maar tegelijkertijd ook 
een van de meest moeilijke levenshoudingen. Gestoeld 
op de Boeddhistische visie nodigt Tantra jou en mij uit 
om het leven en “het zelf” te onderzoeken. 

Gelukkig worden we daarbij niet alleen gelaten. Er 
zijn enkele universele waarheden van toepassing. 
Eèn daarvan wordt ‘de vier edele waarheden’ 
genoemd: er is lijden, een oorzaak, de waarheid, 
en de oplossing ervan. Een tweede begrip is 
‘alles is veranderlijk en alles is afhankelijk’, dat 
te maken heeft met oorzaak en gevolg. Dit zijn 
universele waarheden net als dat de zwaartekracht 
een universele waarheid is. Daarnaast is er de 
persoonlijke waarheid en daar zit het onderzoek 

naar “het zelf”. Elk persoon heeft eenzelfde Boeddha 
natuur, maar elk persoon heeft daarnaast ook een 
ik identiteit, een ik waar we ons aan identificeren. 
Waar het dan in een Tantrische levenshouding of 
onderzoek om gaat is in hoeverre mijn waarheid 
zich verhoud tot een universele waarheid. Hoe kan 
ik de ruis of opgelegde waarheden meten met een 
universele waarheid? En is mijn waarheid vanuit 
onwetendheid, wat aversie of begeerte veroorzaakt, 
of vanuit een neutraliteit of gelijkmoedigheid, wat 
zuiverheid en diepe rust met zich mee brengt en 
dichterbij een Boeddha natuur zit.

”Seksualiteit en relaties is 
ook wat ons allemaal bezig 
houd in ons leven en ‘’het 
zijn”.”

Dit zelfonderzoek is van toepassing op heel je 
leven en in alle situaties en handelingen die je doet. 
Maar bij de meesten in het Westen is Tantra of een 
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Tantrische levenshouding gerelateerd aan seks of 
seksualiteit. Seksualiteit en relaties is ook wat ons 
allemaal bezig houd in ons leven en ‘’het zijn’’. Dus 
op zich is het wel vanzelfsprekend dat Tantra en seks 
aan elkaar gekoppeld worden. Vanuit seksualiteit 
kan ook het leven begrepen worden en de vrijheid 
ervaren worden. 

”De Tantra reikt je 
een hand om terug 
te keren naar de 
verantwoordelijkheid van 
‘’het zelf ”

Seksuele energie is ook de energie van waaruit 
leven ontstaat, dus seksuele energie is een heel 
krachtige en van oorsprong een zuivere energie. 
Dit is helaas alleen in de loop van onze evolutie 
wel wat veranderd. Deze energie heeft ook een 
vorm van macht in zich, dus kan ook nog wel 
eens verkeert gebruikt worden met alle gevolgen 
van dien op werelds en persoonlijk niveau. De 
Tantra reikt je een hand om terug te keren naar de 
verantwoordelijkheid van ‘’het zelf” door langzaam 

maar zeker terug te keren naar de Boeddha natuur. 
Seksuele energie en levensenergie (prana) gaan dan 
hand in hand zonder een aversie of een begeerte 
in zich te hebben, maar een neutraliteit bezit die 
leidt naar compassie en mededogen naar elk 
levend wezen. Dat is wat het Boeddhisme verstaat 
onder ‘’Liefde”: de wens dat iedereen gelukkig mag 
zijn….De onvoorwaardelijke liefde voor elk levend 
wezen…

Sat Nam, 
Johan

Heb jij een Tantrisch vraagstuk? Leg het Johan voor en hij zal in zijn columns anoniem een antwoord geven 
vergelijkbaar als in een Satsang. Zo kan ieder er zijn voordeel mee doen!

Samen met Wim Molinello, Patricia 
Benjamins en Tanja Schepens geeft Jo-
han in het Pinksterweekend van 13 - 16 
mei een Kennismakingsweekend Tantra 
Yoga in Winterswijk (€ 280,- all in).

Johan geeft van 14 augustus - 4 septem-
ber Tantrische massages op reservering 
tijdens de Sadhaka zomerweken in 
Frankrijk.

Of boek een individuele massage bij 
Johan Raaijmakers in Sint Oedenrode, 

www.tantra-atma.nl
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“Ik voel de zon op mijn gezicht 
en adem de frisse ochtendlucht 
in . Hier kan ik aan wennen!”

Jij ziet tekst als de letters van het alfabet. Ik zie tekst als mogelijkheid om jouw klanten te boeien 
en aan je te verbinden. Wil jij ook wervende en prikkelende teksten voor op je website? Ik schrijf ze 
graag voor je! En volg ook mijn blog over het leiden van een blij leven! www.mariannetermors.nl
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Sadhaka, de plek voor 100% 

Voor het eerst alleen op vakantie. Dat is best 
spannend! Na het nodige getrut in de trant van 
‘past dat wel bij mij zo’n yogavakantie’ en ‘is het 
niet te ver rijden zo midden Frankrijk’, neem ik 
resoluut een besluit: dit ziet er gaaf uit, dus ga 
ik het doen! En zo geschiedde het; 2 maanden 
later stap ik het terrein van Sadhaka op.

Ik zie lange tafels buiten vol mensen. ‘Ben ik te 
laat?’ Dat is mijn eerste gedachte. De tweede is: 
‘Ojee, nu moet ik kennis gaan maken.’ Nog voor ik 
me daar echt druk over kan maken, komt er een 
spontane vrouw op me afgestapt: ‘Hoi, je kunt hier 
wel bij komen zitten hoor!’ Ik vergeet mijn zenuwen 
en inwendig gepiep, wat een gezelligheid!

In no-time voel ik me thuis daar aan die tafel. 
En het wordt nog veel beter als…. het eten wordt 
opgediend. Ik neem een hap van mijn soep en kijk 
met een blik vol ongeloof mijn overbuurvrouw 
aan; dit is lekker! Wie is die kok, ik moet nu naar de 
keuken en hem een hele dikke knuffel geven! Zo 
ontzettend lekker koken is bijna schandalig… Na de 
maaltijd sta ik inderdaad met kok Johan te knuffelen, 
mijn vakantie is nu al goed!

“In mijn eigen bubbel mijn 
zonnegroet doen”

8 uur in de ochtend: yogaoefeningen in het 
zonnetje buiten is best bijzonder. Zeker voor mij, 
want zo’n ochtendheld ben ik niet. Gelukkig is de 
regel dat er na 10 uur ‘s morgens pas gesproken 
zal worden, ik kan dus nog helemaal in mijn eigen 
bubbel mijn zonnegroet doen. Tot mijn grote 
verbazing moet ik bekennen dat ik het heel fijn vind! 
Mijn lichaam wordt langzaam wakker, ik voel de zon 
op mijn gezicht en adem de frisse ochtendlucht in. 
Hier kan ik aan wennen!

De eerste yogales van Wim is anders dan alle 
andere yogalessen. Vergezeld van een grote grijns 
vertelt Wim: ‘Het gaat er om wat jij wilt! Leef jouw 
volle potentie, als jij daar naakt boven op die balk 
wilt gaan zitten, moet je dat lekker doen! Leef 100%!’ 
Vertwijfeld kijk ik omhoog; balk? Brrrr, hoogtevrees! 
Maar de boodschap is duidelijk: hier kan en mag 

alles, wees jezelf. Deze vrije energie slaat meteen 
over op de groep, een paar minuten later dansen 
we bij wijze van warming-up uitgelaten door de 
yogazaal.

“Eigenlijk wil ik helemaal 
niet naar huis!”

De tijd vliegt hier in Frankrijk we hebben zoveel 
gedaan in 1 week! Yoga, muziek maken, lekker eten, 
filosoferen, dansen, zonnen, zwemmen, slapen in 
het gras, een klankschaalconcert en zo kan ik nog 
wel even doorgaan. Eigenlijk wil ik helemaal niet 
naar huis. In 1 week tijd heb ik een deel van mezelf 
teruggevonden. Een deel wat zingt, danst, sensueel 
is en van het leven geniet. Weer vertrekt er een auto 
met mensen die me dierbaar zijn geworden, nog een 
laatste knuffel, een adres en een vette knipoog. 

Lieve Sadhaka, tot snel!

                Marianne ter Mors

Na allerhande omzwervingen van strafjurist naar 
diëtist, stresscoach en mindfulnesstrainer volgt 
Marianne ter Mors haar hart met haar levenslange 
passie: schrijven! “Iedere keer als ik met een 
ondernemer in gesprek ga om een tekst te schrijven 
voor een website of een blog, komen de teksten 
vanzelf. Voor mij heeft iedereen een verhaal. Een 
verhaal dat wacht om verteld te worden. Tot ik 
jouw verhaal mag vertellen, vertel ik je graag het 
mijne in mijn blog. Omdat ik naast schrijven ook 
een enorme liefde voor het leven heb wat ik graag 
met je wil delen”.
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Massage bij Sadhaka

Bij vakantie, rust, bewustwording en creativiteit 
kan massage niet ontbreken weten we bij Sadhaka. 

Aanraken is van levensbelang. Je kunt je lijf weer 
voelen en de dagelijkse beslommeringen even los-
laten. Als je jezelf helemaal kunt overgeven aan de 
handen van de masseur is er maar een ding moge-
lijk...ontspannen!

Het is geweldig te zien hoe de cursisten van de 
massagetafel komen. Alsof ze op wolken lopen. 50 
minuten masseren en je voelt je als herboren. Het 
is gewoon fijn om aangeraakt te worden. Je kunt 
soms huidhonger hebben, simpelweg de behoefte 
hebben om aangeraakt te worden. 
De yogacursisten kunnen gedurende de week ook 
last van hun spieren krijgen. Door de yoga-oefenin-
gen kunnen ze zich bewust worden van klachten, 
waar ze in hun hectische bestaan in Nederland 
geen acht op hebben geslagen. Een week yoga 
is best intensief, dan is het goed om weer even 
lekker los gemasseerd te worden. Dat geldt ook 
voor de creatieve workshops; even los komen van 
het kunstproject en onder vakkundige handen een 
massage ondergaan.

Voor de professionele masseurs bij Sadhaka is het 
anders masseren dan in Nederland. Daar plannen 
mensen even snel een massage naast hun drukke 
bezigheden. Op de tafel wordt alweer gedacht aan 
het ophalen van de kinderen of aan de inhoud van 
de koelkast. Hier zijn mensen veel meer ontspan-
nen en hebben ze de tijd. Aan werk wordt minder 
gedacht. Daar is de masseur zich goed van bewust. 
Mensen zijn uit hun vertrouwde omgeving en 
worden op zichzelf teruggeworpen. Dat kan ook 
emoties oproepen. Zeker als mensen ook creatief 
bezig zijn of een intensief yogaprogramma volgen. 
De massages en de workshops versterken elkaar.
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“In iedere volwassene zit een innerlijk kind 
dat prachtige dingen maakt. Als het maar de 
ruimte krijgt.”

Kunstweken, Patricia Benjamins
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Harm Kuipers
                                                                                                                                              

Ik stel me even voor. Harm Kuipers geboren in de 
parel van de Hondsrug Zuidlaren. Na mijn middelbare 
school vertrok ik naar Groningen, waar ik in 1963 ben 
afgestudeerd aan Academie Minerva in Groningen. 

Met als studierichting ‘publiciteit, grafische- en 
illustratieve vormgeving’ was het onvermijdelijk dat 
ik de reclamewereld in rolde. Een keuze die eigenlijk 
gemaakt werd door mijn ouders omdat in de Kunst 
geen droogbrood te verdienen zou zijn. Zonder daar 
nou echt over te twisten, want ik was allang blij dat 
ik op de Academie zat. Reclame was in die tijd nog 
een geweldige sector en als illustrator kon ik me er 
heerlijk uitleven. Ik was van jongs af aan goed in 
tekenen. Logisch dus dat ik met deze vaardigheid 
iets zou gaan doen. En ‘iets in de reclame’, dat klonk 
nog niet zo slecht. In elk geval minder riskant dan 
‘beeldend kunstenaar’. Het tekenen en ontwerpen 
ging me op de academie prima af en voor ik het 
goed en wel in de gaten had, waren de vier jaren 
studententijd voorbij en werkte ik als ontwerper in 
Rotterdam.

                                                                                                                                     
Eerst een aantal jaren als ontwerper/tekenaar bij 
meerdere reclame bureaus, later samen met een 
paar vrienden een eigen multimedia bedrijf gestart. 
Mooie tijd was dat! Helaas hebben we de grafische 
industrie zien evolueren van een wereld 

van gepassioneerde vakidioten naar een wereld 
van gemakkelijke ontwerpers op de computer. 
Veeleisende opdrachtgevers, die je ooit scherp 
hielden vanwege hun hoge kwaliteitseisen, 
verwerden soms tot ‘het mag niks kosten”en “het 
moet gisteren klaar’ klanten.

                                                                                                                  
Helaas valt er in de reclamewereld niet veel meer 
te tekenen en te schilderen. Bovendien maakte het 
ambachtelijke teken- en ontwerpwerk plaats voor 
‘digital artwork’. Op zich een mooie uitdaging die 
ik met beide handen heb aangegrepen om mijn 
werkterrein te verbreden maar het geklik met een 
muis mist nu eenmaal de charme van tastbare 
materie. Niet alleen omdat digitaal sneller en 
goedkoper is dan het ambachtelijke vakmanschap 
maar ook omdat het soort werk dat ik in ‘mijn’  tijd 
maakte veelal niet meer in ons huidige tijdsbeeld 
past. Dat zegt waarschijnlijk net zoveel over mij als 
over de huidige reclame wereld.  Kortom, materie 
die je vast kunt pakken, wint het wat mij betreft 
glansrijk van bits en bytes.

Tijd voor bezinning dus. Leeftijd ging ook een rol 
spelen. Terug naar de ‘roots’. Tekenen en schilderen. 
Bij Sadhaka zomer 2015 waren de 2 weken 
schilderen in de Kunstweken èèn groot genieten.
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Ergernis
In een van mijn reizen in la douce France, het 

vakantieland bij uitstek, hoorde ik een anekdote 
over een Franse cartoonist. De man had de 
gewoonte om elke dag het ochtendblad in een 
cafe door te nemen. Regelmatig maakte hij zich 
dan zo kwaad, dat hij naar huis rende en woedend 
zijn commentaar tekende. Deze manier van werken 
spreekt mij aan. Ik heb moeite met mensen die op 
de vraag waar zij zich aan ergeren, lang stil blijven. 
Nu al dood en begraven, zoals een vriend van me 
opmerkte.

“Ik heb moeite met mensen 
die op de vraag waar zij 
zich aan ergeren , lang stil 
blijven .” 

Zeggen wat je precies ergert is moeilijk. Het begrip 
‘’ergernis” is volgens mij vaak een opeenstapeling 
van bepaalde irritaties die een complex geheel 
vormen. Ik vorm met  nog drie personen een 
schildersclub “Het platte vlak”  Ik persoonlijk vind 
het nogal vervelend als er na dat ik mijn kunst als 
af beschouw er uitspraken komen van “ik vond het 
eerst mooier”.

Als kunstenaar sta je voor het werk dat jij als af 
betiteld. Misschien komt hier ook iets van ergernis 
naar voren. Ergernis en jaloezie komen hier dicht bij 
elkaar. Ik moet me zelf genezen van mijn ergernis, te 
houden van mijn mede kunstenaars, zij houden ook 
van mij.

Van Gogh
Van al zijn kunstenaarsvrienden, kwam alleen 

Gauguin naar Arles toe. Maar in plaats van dat ze 
elkaar hielpen, werden ze concurrenten en hadden 
ze vaak ruzie. Veel ergernis, dus uiteindelijk liep het 
helemaal uit de hand. Wat er precies gebeurde is niet 
helemaal duidelijk, maar het eindigde ermee dat 
Van Gogh een stukje van zijn linker oorlel afsneed, 
in het ziekenhuis terechtkwam en Gauguin uit Arles 
vertrok. Ze zagen elkaar nooit meer.

Jaloezie
De kunstwereld heeft altijd met “jalouzie de 

metier” te maken gehad. Plagiaat en vervalsing 
zijn zo oud als de mens zelf. Dit verschijnsel is vaak 
een bron van ergernis. De chaos die het teweeg 
brengt, de verbroken harmonie,de gestrande liefdes, 
de gefrustreerde relaties, de penisnijd. Het bulkt 
in het Rijksmuseum van de kunstwerken waarin 
de venijnigste broederstrijd of penisnijd wordt 
aangeboden.

“Liefde is een bron 
van jaloezie en jaloezie 
vertekent de realiteit. “

Ergernis over jaloezie, want jaloezie leidt tot haat. 
En haat staat naast liefde. 

Maar: Liefde is een bron van jaloezie en jaloezie 
vertekent de realiteit. 

Jaloezie wordt geassocieerd met de kleur groen, 
zoals in de uitdrukking groen zien van jaloezie. 
Jaloezie wordt ook gezien als een monster met 
groene ogen. Dat is gebaseerd op Shakespeares 
Othello. Jaloezie is een van de heftigste menselijke 
emoties en staat bekend om de hoeveelheid 
controle die de emotie op het gedrag van mensen 
kan uitoefenen. Intense jaloezie wordt meestal 
gevolgd door boosheid, die dan omgezet wordt naar 
agressie. Het meest voorkomende voorbeeld hiervan 
zijn verhalen waarin een geheime liefde ontdekt 
wordt, wat leidt tot verdriet, jaloezie, boosheid en 
uiteindelijk agressie.

Edvard, Munch, Jealosy
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Edvard Munch, jaloezie (1907) De personen zijn 
duidelijk groen van jaloezie



Onze cursus aanbod in Frankrijk

Datum   Cursus      Prijs v.a. 
         (all in)*
april 2016
30.04 - 07.05.2016  Meivakantie Yoga en Creatief  € 420,- 
 
           
juni 2016
04.06 - 18.06.2016  International Tantra Yoga course  € 650,-
 
juli 2016
09.07 - 16.07.2016  Tantra Yoga cursus    € 420,-
09.07 - 16.07.2016  Kunstweek     € 420,-
16.07 - 23.07.2016  Awakening of the divine feminine  € 595,-
16.07 - 23.07.2016  Detox week     € 595,-
16.07 - 23.07.2016  Combiweek Yoga en Creatief  € 420,-
16.07 - 23.07.2016  Cursus Textiel kunst    € 570,-
23.07 - 30.07.2016  Yoga en mindfulness week   € 450,-
23.07 - 30.07.2016  Cursus model tekenen en boetseren € 595,-
23.07 - 30.07.2016  Kunstweek     € 450,-
30.07 - 06.08.2016  Nieuw leven in je relatie   € 625,-
30.07 - 06.08.2016  Cursus Textiel kunst    € 600,-
30.07 - 06.08.2016  Vedische handanalyse   € 575,-
30.07 - 06.08.2016  Combiweek Yoga en Creatief  € 450,-
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Datum   Cursus      Prijs v.a. 
         (all in)*
augustus 2016
07.08 - 14.08.2016  Tantra Yoga cursus    € 450,-
07.08 - 14.08.2016  Kunstweek     € 450,-
07.08 - 14.08.2016  Cursus model tekenen en boetseren € 625,-
14.08 - 21.08.2016  Tai Chi Chuan    € 575,-
14.08 - 21.08.2016  Combiweek Yoga en Creatief  € 450,-
14.08 - 21.08.2016  Cursus Textiel kunst    € 600,-
21.08 - 28.08.2016  Tantra Yoga cursus    € 420,-
21.08 - 28.08.2016  Kunstweek     € 420,-
28.08 - 04.09.2016  Tai Chi Chuan    € 545,-
28.08 - 04.09.2016  Biodanza     € 545,-
28.08 - 04.09.2016  Combiweek Yoga en Creatief  € 420,-
 
oktober 2016
15.10 - 22.10.2016 Herfstvakantie Yoga en Creatief  € 420,-

Onze Yoga weekenden in Nederland

Datum   Cursus    Lokatie  Prijs v.a. 
         (all in)*
mei 2016
13.05 - 16.05.2016   Pinksterweekend Winterswijk   € 280,- 
   Tantra Yoga
November 2016 
04.11 - 06.11.2016 Yoga weekend Oldenzaal  € 150,- 
 
Februari 2017 
17.02 -  19.02.2017 Yoga weekend Nijmegen  € 140,- 

*Prijzen zijn p.p. all in, dus inclusief cursus, 
7 overnachting, maaltijden, drankjes bij de 
maaltijden, fruit, koffie en thee, en de 
avondactiviteiten. Alcoholische dranken tegen 
kleine vergoeding. Excl. materiaalkosten creatief. 
Dit is op basis van een 6 persoons kamer. Bekijk 
onze website voor een prijzenoverzicht van onze 
4,3,2 en 1 persoons kamers, en kampeerplekken.
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Maak kennis met LeefBewust

Na een BewustZijns training bij Sadhaka richtte ik vol 
inspiratie in 2012 LeefBewust op, met mijn partner Mike 
Verest als co-creator. LeefBewust.NU is een holistische 
leefstijlblog die haar weg vindt naar mensen die 
meer uit hun leven willen halen en de beste versie van 
zichzelf willen worden. 

Samen delen we onze passie voor voeding, 
gezondheid en persoonlijk leiderschap. Er is 
aandacht voor bewustwording op het gebied 
van voeding, sport, misstanden binnen de 
farmaceutische industrie en natuurlijk genezen 
en het versterken en stimuleren van ieders 
transformatieproces: een krachtig leven vanuit je 
hart. 

LeefBewust transformeerde binnen no-time tot 
een bruisende community die inmiddels meer dan 
60.000 bezoekers per maand trekt. We hebben 
trouwe volgers en ook de ”haters” komen geregeld 

om de hoek kijken. Want als je ergens voor staat en 
je kop boven het maaiveld uitsteekt dan wordt je 
gezien, en niet iedereen is daar blij mee. 

Het roer gaat om: dromen waarmaken 

Wij zijn nu klaar voor de volgende stap in ons 
leven en laten het leven zoals we dat kennen achter 
ons: een goede baan, een fijn huis en voldoende 
salaris om iedere materiële wens te vervullen. Vanaf 
februari 2016 verlaten wij onze comfortzone door 
een jaar lang te reizen om de levenswijsheden van 
eeuwenoude culturen te exploreren en dit naar de 
Westerse wereld te brengen. Om ons echt volledig 
in het diepe te gooien starten wij in India, New 
Delhi: de meest vervuilde stad ter wereld. Nepal, 
Cambodja, Thailand, Vietnam, Maleisië, Filipijnen, 
Peru, Colombia, Ecuador zijn allemaal landen die we 
graag willen bezoeken, maar we zullen zien waar 
onze intuïtie ons brengt.
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Leven op basis van vertrouwen 
in plaats van angst 

Als je gaat leven op basis van vertrouwen in plaats 
van angst maak je een grote stap in de co-creatie 
van je leven. Alles in jou is op zoek naar volledige 
zelfexpressie. We zijn hier voor een reden en als je 
tot je diepste ZIJN kunt komen zal jij direct WETEN 
wat jou reden en doel is. Meditatie, contemplatie en 
introspectie zijn hierbij zeer krachtige middelen.

Stel jezelf regelmatig de vraag: Wie ben ik? 
Als je er inmiddels bent achter gekomen dat je 
een oneindige creatie bent, met een oneindig 
potentieel, ben je klaar voor de tweede en derde 
vraag: “Waarom ben ik? En hoe ben ik?”. Om hier 
antwoord op te kunnen krijgen is bewuste aandacht 
ontzettend belangrijk. Dit aspect in je leven bepaalt 
namelijk voor een groot deel jouw zelfrealisatie! 
Probeer niet in je hoofd te voelen maar met je hart. 
In de stilte zullen de antwoorden tot je komen. De 
bekende psychiater en psycholoog Carl Yung zei: 
“Wie naar buiten kijkt die slaapt, wie naar binnen 
kijkt, die is wakker.”

Wees je te allen tijde bewust van hetgeen wat je 
doet, waar jij je tijd en aandacht aan besteed. Elke 
keer als je jouw aandacht richt op de creatie van 
iemand anders die je niet in jouw bewustzijn of 
eigen proces verder helpt, verspil je energie die je 
had kunnen gebruiken om je passie en doel hier op 
aarde te realiseren.

“Het gevaar van het leven 
is niet dat je een te hoog 
gesteld doel niet haalt, 
maar dat je een te laag 
gesteld doel wel haalt ”.
LeefBewust Op Reis

Je kunt onze ervaringen volgen op LeefBewust, 
en in onze columns in het sadhaka Magazine. Door 
te delen, groeien we samen. We leren van elkaar 
en krijgen inspiratie door elkaar. En voor de echte 
diepzeeduikers die meer verdieping in hun leven 
willen, bieden we online lifecoaching en de online 
spoedcursus Volg Je Hart aan, én binnenkort ook 
eBooks!

Volg Je Hart, want dat klopt

Met de online spoedcursus zet je de eerste stappen 
in het volgen van je hart, je ontdekt je levensmissie 
en gaat regie nemen over jouw bestaan. Dus, wil 
jij een eerste stap maken in het ontwaken van je 
werkelijke IK? Wil jij jou unieke kwaliteiten en doelen 
ook volledig tot expressie laten komen? Wil je leven 
vanuit het diepste van je hart en doen waarvoor je 
hier op aarde bent gekomen? Meld je dan aan voor 
deze cursus.

Kijk op LeefBewust.NU voor inspirerende, 
spraakmakende en soms ook confronterende 
artikelen en persoonlijke verhalen op weg naar de 
beste versie van jezelf! 

Namaste,

Gretta en Mike 

Gretta Martina

“Leef Bewust en wees de beste versie van jezelf”
Gretta Martina is oprichter van het holistische 
leefstijlblog LeefBewust.NU
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Je geeft soms van die lessen die iets anders 
gaan dan jij eigenlijk in de planning had. Zo ook 
deze les. Op een gegeven moment zijn mijn 
cursisten in een discussie (??) verwikkeld over 
goeroes en twee van mijn cursisten hebben 
daadwerkelijk ervaring met die mannetjes. De 
rest kwekt lekker mee.

Met een glimlach geef ik de touwtjes uit handen 
en geniet ik van dit onverwachte schouwspel van 
vraag en antwoord. Vol verbazing zie (klinkt als 
hoor ) ik hoe de mening van een groep binnen 
een paar minuten wordt gevormd. Goeroes, 
dat zijn lelijke gemene oude mannetjes die je 
proberen in te lijven en je niet meer los laten, 
sekte leiders, die op macht uit zijn!! En iedereen 
schudt overtuigt ja. Wat zijn we het toch weer met 
elkaar eens!!

Ik besluit dat mijn pauze lang genoeg geduurd 
heeft en ik breek in. Het kost me een paar 
seconden, maar het resultaat mag er zijn. Alle 
neuzen zijn weer richting mij gericht. En ik besluit 
het vuur van deze kruistocht tegen alle goeroes 
te blussen.

“Lieve, lieve mensen, een goede vertaling 
van het woord goeroe is ‘hij die licht brengt in 
de duisternis/ hij die yoga verspreid’. Omdat 
ik ooit eens een intensieve meerjarige yoga 
docenten opleiding heb gevolgd en  al meerdere 
jaren les geef....., ik in mijn lessen verder ga 

dan ontspannen puffen op een matje, eigenlijk 
probeer ik via mijn lessen een beetje meer 
bewustzijn en helderheid de wereld in te 
slingeren....., mag ik mezelf technisch gezien 
goeroe noemen. Lieve mensen ‘Ik ben een 
goeroe’, maar jullie mogen me ook wel gewoon 
Wim noemen.”

Ik zie her en der een paar wenkbrauwen 
omhoog gaan, zo lelijk ben ik nou ook weer niet.
Het duurde even een paar seconden voordat 
de eerste reactie kwam. Ja, maar dit is anders, 
toch??? Goed, een cursist en inmiddels goede 
vriendin van me, die achter in de zaal het hele 
gebeuren vanaf haar matje aan het waarnemen 
was, zegt: “Wim doe niet zo bijdehand, ik wil 
verder met de les”. En gelijk heeft ze.

Een paar minuten later staan we met zijn allen 
gezellig op ons hoofd. Waarom?? Omdat de 
goeroe het zegt. Heerlijk! Aan het einde van de 
les doen we een groepsknuffel en een kopje 
slappe kruiden thee.

Wim Molinello 
 
 

Ik de goeroe

Wim Molinello is yogadocent. 
Hij geeft BewustZijns trainingen, 

Meditatiecursussen, Yoga en 
Mindfulness weken en Tantra 

Yoga retraites in Frankrijk

“Goeroe’s, dat zijn lelijke, 
gemene, oude mannetjes”
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Affirmatie: Laat de waarheid van deze tekst je diepste wezen raken. Hang het op een zichtbare 
plek in je huis zodat je hem elke dag een keer leest.

Liefdesmeditatie
Diep in het centrum van mijn wezen
Is een oneindige bron van liefde.
Ik sta deze liefde nu toe naar de oppervlakte te 
stromen.
Ze vult mijn hart, mijn lichaam, mijn 
gedachtewereld,
mijn bewustzijn, mijn hele wezen.
Ze straalt van mij uit naar alle richtingen
en komt vermenigvuldigd bij me terug.
Hoe liefdevoller ik ben en hoe meer liefde ik 
geef,
hoe meer liefde ik kan geven,
want de voorraad is onuitputtelijk.
Als ik liefde geef VOEL IK ME GOED,
het is een uiting van mijn innerlijke vreugde.
Ik hou van mezelf
en daarom zorg ik liefdevol voor mijn lichaam.
Liefdevol voed ik het met heilzaam eten en 
drinken,
liefdevol verzorg en kleed ik het,
en mijn lichaam reageert liefdevol
door sprankelend gezond te zijn en te bruisen 
van energie.
Ik hou van mezelf
en daarom voorzie ik mezelf van een 
comfortabele woning
die aan al mijn behoeften voldoet
en waar het een plezier is om te vertoeven.
Ik vul de kamers met vibraties van liefde,
zodat iedereen die binnenkomt, mezelf 
inbegrepen,
deze liefde voelt en erdoor gevoed wordt.
Ik hou van mezelf
en daarom heb ik werk dat ik echt met plezier 

doe,
waarbij ik mijn creatieve vermogens en 
talenten gebruik
en dat me een goed inkomen verschaft,
terwijl ik met en voor mensen werk van wie ik 
hou
en die van mij houden.
Ik hou van mezelf
en daarom behandel ik alle mensen liefdevol, 
want ik weet dat wat ik geef vermenigvuldigd 
bij me terug komt.
Ik trek in mijn wereld alleen liefdevolle mensen 
aan,
want zij weerspiegelen hoe ik ben.
Ik hou van mezelf
en daarom vergeef ik het verleden
en alle voorbije ervaringen.
Ik laat alles volledig los en ben vrij.
Ik hou van mezelf en daarom leef ik geheel in 
het hier en nu.
Ik ervaar dat elk moment goed is en ik weet 
dat mijn toekomst
schitterend en vreugdevol en veilig is,
want ik ben een geliefd kind van het universum
en het universum verzorgt me liefdevol, nu en 
altijd.
Alles is goed in mijn wereld.

IK HOU VAN JE
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“Je eigenheid de 
ruimte geven en 
hier expressie aan 
geven”
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Negeren is geen optie meer

Tijdens de yoga cursussen viel het me op hoeveel 
cursisten moeite hadden om de vrijheid die hen 
gegeven werd te accepteren en naar eigen wens 
invulling te geven. Veel cursisten verwachtten dat  
Wim (de yogadocent) precies zou vertellen wat te 
DOEN. Wim geeft geen warming-up waarin hij precies 
vertelt welke spieren te strekken. Hij geeft je de vrijheid 
jezelf de best passende warming-up te geven en zet 
daarbij muziek aan. Alles kan en niets moet. Aangezien 
een medaille twee kanten heeft, is het wel zo handig de 
universele wetten te volgen: wees liefdevol naar jezelf, 
wees liefdevol naar de ander en wees liefdevol naar je 
omgeving.

 
In de Sadhaka yoga cursussen leer je bewust te 
zijn van je handelingen, los te komen van sociaal 
maatschappelijk gedrag. Je handelingen uitvoeren 
omdat het je eigen keuze is. Te doen wat goed voelt 
voor jou. Dit sluit perfect aan op de doelstelling van 
mijn praktijk ViaKlank: “Je eigenheid de ruimte geven 
en hier expressie aan geven”

ViaKlank biedt individuele healingen aan. De 
energie en de klanken van instrumenten en mijn 
stem helpen je te herinneren wat voor een oerkracht 
in je aanwezig is en wat je hiermee kunt doen. Je 
voelt je stevig op de grond staan en ontspannen. 

Wat niet meer goed voelt voor mij is dat ik de 
gever ben en de client de ontvanger. Voor mij voelt 
het zuiverder om uit te wisselen en samen te ZIJN. Ik 
krijg er enorm veel voor terug als ik merk dat je jezelf 
bevrijdt hebt! De instrumenten liggen er ook voor 
jou en voel je vrij je eigen stem te gebruiken en te 
bewegen. 

Ernestine van de Pol

Ze is Sjamanistisch soundhealer, coach en trainer. 
Tijdens de zomerweken bij Sadhaka geeft ze 
healingen en de cursussen Awakening of the Divine 
Feminine en In liefde nieuw leven verwelkomen.

Juist door niets te moeten doen, alle kaders en 
verwachtingen los te laten en alleen maar te ZIJN 
ontstaat zoveel ruimte! Elk moment laat ik als vanzelf 
ontvouwen. Qua geluiden varieert het van hele 
lange stiltes tot hele drukke of krachtige klanken. 
“Stilte is de diepste klank”

Ik heb gemerkt hoeveel steviger ik in mijn leven 
ben gaan staan door trouw te zijn aan wat ik voel. 
In het begin vond ik dit best moeilijk. Als iemand 
aangeeft voor een soundhealing te komen en ik voel 
dat elk geluid dat ik maak onrecht zou doen en wat 
er op het moment voor diepgaande processen in de 
stilte gaande zijn. Maar hoe gevoeliger ik werd en 
met elke stap dat ik WEL luisterde naar mijn gevoel 
groeide mijn vertrouwen! De boodschap komt 
inmiddels zo intens binnen dat negeren voor mij 
niet meer mogelijk is, mijn angst wat de ander ervan 
zou denken doet er dan opeens niet meer toe. Wat 
een bevrijding heeft me dat gegeven! 

“Je hoofd begrijpt niets 
van deze taal , maar je ziel 
begrijpt het ”

Vroeger hield ik mezelf klein door mijn kwaliteiten 
niet in te zetten, uit angst wat anderen van me 
zouden vinden. Door te ontdekken hoeveel vreugde 
ik ervaar als ik mijn eigenheid gebruik, doe ik  dit 
steeds meer. Afgelopen zomer heb ik ruimte durven 
geven aan mijn eigenheid door vanuit mijn ziel 
te praten (hiervoor deed ik dit met klanken). Het 
lijkt op wat sommigen kennen als jabberen. Alleen 
staat jabberen voor “onzin taal” spreken. Je hoofd 
begrijpt niets van deze taal (omdat het geen taal 
is die je op school leert), maar je ziel begrijpt het. 
In diepe ontspanning kan het zelfs zo zijn dat je 
(onverwachts) vanuit de stroom terug praat. Die 
diepe verbinding die ontstaat is zo gaaf! En wat 
bleek? Degene die terug ‘praatten’ waren intens 
dankbaar. Het zou toch zonde zijn als ik dit niet 
tot stand gebracht zou hebben, besefte ik. Dit gaf 
mij het inzicht hoeveel vermogen ik heb om een 
bijdrage te leveren aan het mooier maken van de 
wereld. En dat ik deze ruimte ook dien te pakken! 

Ben je nieuwsgierig geworden naar een sessie met 
Ernestine? Je bent welkom een healing te ontvangen, tijdens 
de zomerweken bij Sadhaka in Frankrijk, in de praktijk van 
Ernestine in Tilburg of op lokatie. 
Voor meer info en reserveren:  www.viaklank.nl
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Sadhaka shop
Sadhaka Massage oliën. 

Op basis van 100% puur amandelolie. In de geuren Naturel, Sering, 
Magnolia, Tropical, Flower passion en Bamboe.
Amandelolie is rijk aan onverzadigde vetzuren, proteïne, 
carbohydraten, vitamines A en B en de mineralen calcium, 
ijzer, kalium, magnesium, natrium, fosfor en zwavel. Het is een 
verzachtende olie, waar vooral droge en rijpe huid baat bij hebben, 
die het vochtgehalte reguleert en huidirritaties vermindert. Ideaal 
dus om jezelf of je partner een massage mee te geven.

prijs € 7,50 per fles van 200 ml.

Kombucha en Kefir

Twee probiotica, de één verkregen door een yoghurtbacterie de 
ander door fermentatie van groene thee door een zwam. Lekker 
verfrissende en supergezonde zomerdrankjes uit eigen brouw, 
die bijdragen aan een goede darmflora en je immuunsysteem 
versterken. Puur natuur, puur Sadhaka.

prijs € 1,50 per fles van 100 cl.

Theeën

Tijdens je verblijf op Le Moulin kun je elke dag genieten van 
steeds weer een andere verassende thee. Er is een theetafel met 
een assortiment van 25 verschillende theeën waar je uit kunt 
kiezen. En in de Sadhaka shop verkopen we ze nu ook! Zo kun je 
thuis doorgenieten van het vakantiegevoel met een ontspannen 
theemomentje voor je zelf. De zakjes met losse thee zijn ook 
leuk om als souvenir weg te geven aan je huisoppas, vrienden en 
familie!
 
prijs € 5,00 per zak van 100 gram

Meditatiekussen

Hoe breng je de opgedane innerlijke rust bij een Yogacursus 
van Sadhaka effectiever mee naar huis, dan met deze prachtige 
meditatiekussens met Sadhaka embleem? Zen momenten 
verzekerd;-). Gemaakt van natuurlijk katoen en gevuld met boekweit 
kaf.

prijs AANBIEDING! VAN € 17,50 NU SLECHTS € 15,00 
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Florida water
Met Florida water reinig je ruimtes. Het geeft de mensen bij 
binnenkomst een prettig gevoel. Goed te gebruiken daarom 
bij een slecht weer gesprek of tijdens een vergadering! Wim en 
Patricia hebben het altijd mee op reis om de hotelkamer eigen te 
maken.
Kunst atelier docente bij Sadhaka Gaby Kamp neemt na haar 
Sadhaka weken in 2015 enkele flesjes Florida water uit onze shop 
mee om er haarzelf en vriendinnen blij mee te maken. 
Zij schrijft ons enkele weken later enthousiast: 

“Toen kwam een kennis bij mij op visite. Hij is een spiritueel mens 
en ook erg fijngevoelig. Hij heeft al een paar jaar slechte nachten 
omdat hij steeds wakker wordt doordat hij stikt. Heel heftig. Vooral 
ook omdat het niet even een droom is, maar dan het gevoel heeft 
al wakker te zijn en nog steeds aan het stikken is. Daarna is het 
goed maar echt lekker gaan slapen doet hij dus niet. Hij heeft alles 
al geprobeerd om zijn huis en slaapkamer te reinigen. Niets hielp. 
Dus ik zeg, ik heb Florida water, wil je dat niet proberen? Grappige 
was dat iemand hem de dag ervoor ook iets gezegd had over 
Florida water. 
Goed, die kennis naar huis. 5 dagen later zou ik hem zien. En 
een nacht heeft het niet gewerkt. Maar 4 nachten erna heeft hij 
geslapen zonder te stikken.  HOE GAAF IS DAT!
En nu, driekwart jaar later, sprak ik hem vorige week weer. Hij 
ging net nieuw Florida water halen omdat hij echt nog steeds 
het gevoel heeft dat dit echt een verandering in zijn jaren lange 
vervelende nachten eeft gebracht. Het is nog niet helemaal over, 
maar bijna. Zo fijn voor hem dat na zoveel proberen het Florida 
water dus iets doorbroken heeft wat nu dus aan het oplossen is.”

Florida water is te koop in 
de Sadhaka shop a € 3,50 
per flacon van 40 ml.

Sadhaka actieve meditatie Surya Namaskar 
 
De cd Sadhaka actieve meditatie Surya Namaskar begeleidt je muzikaal 
bij je beoefening van de Zonnegroet. Zo kun je zelf thuis je yoga 
beoefening en meditatie voortzetten. De cd start met 5 minuten 
warming up op muziek. De gong luidt de nieuwe fase in, waarin je de 
zonnegroet, een cyclus van een aantal yogahoudingen achter elkaar, 
uitvoert op je eigen tempo. De tweede gong luidt de meditatiefase 
in. Je kunt kiezen uit de variant die 20 minuten duurt en één die 30 
minuten duurt. Zo wordt jouw start van de dag een heerlijk moment 
om energiek en in balans te beginnen. 
Er is een boekje bijgeleverd waarin de oefening en meditatie worden 
uitgelegd.
De muziek is speciaal ontwikkeld door musicus Koen van Baal in 
opdracht van Sadhaka.

prijs aanbieding! van € 12,50 nu slechts € 10,00  
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