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“Ik ben dankbaar voor de gave dankbaarheid. Zij brengt me in contact”. 

 

 

 

 

Docenten: Patty Jongemaets & Paula Jap Tjong  

 

 



Samenwerking 
In 2012 ontmoette wij elkaar tijdens een Deugdenyoga docenten opleiding van Patty. 
Beide kennen we een stress verleden en heeft yoga ons geholpen hier op een 
gezonde manier mee om te gaan. Daar waar je enthousiast over bent wil je graag 
delen met anderen. Patty deelt haar passie via Deugdenyoga en Paula met yoga op 
en rond de stoel.  
 
Stoelyoga is geen aparte stroming maar yogahoudingen vertaald van de yogamat 
naar de stoel en diverse andere houdingen zodat het hele lichaam van het kruintje tot 
aan de tenen aan bod komt.  
  
De kracht van Stoelyoga schuilt in de laagdrempeligheid ervan en de vele 
mogelijkheden die je met een stoel hebt. Daardoor kan jong en oud, gezond of fysiek 
beperkt de weldaad van yoga ervaren. Omkleden is niet nodig, je hebt er alleen een 
stoel voor nodig. Je kunt het dus altijd en overal doen. Op scholen wordt Stoelyoga 
ingezet voor een rustmoment in de klas. Op kantoren als pauze break voor nieuwe 
energie en focus en voor patiënten, senioren en fysiek beperkten als volledig 
beweeg- en ontspanprogramma. 
 

Na de opleiding kwamen we elkaar tegen op yogafestivals en bleven in contact via 

sociale media. Het was april 2021 dat Paula een wens had om een aantal 

Deugdenyoga lessen op te nemen voor iedereen die graag Deugdenyoga wilt 

ervaren maar waarvoor de yogamat geen optie is en ter inspiratie voor alle Stoelyoga 

docenten. Met deze zeven Deugdenyogalessen op de stoel kunnen ouderen en 

mensen met een fysieke beperking samen met hun dierbaren en verzorgers aan 

dezelfde les meedoen. De een op de yogamat en de andere op de stoel. 

Tijdens het maken en opnemen van de lessen hebben wij ervaren hoe krachtig het is 

om kennis te delen in een samenwerking. De vreugde die het ons gaf was een waar 

cadeau. Met zorg hebben wij de lessen voor jou samengesteld. Iedere les start met 

het lezen van een deugdenkaart die je in deze pdf vindt. Bij Deugden les Moed en 

Zorgzaamheid sluiten we af met een prachtig lied, de link vindt je onderaan de 

deugdenkaart. Hiervoor dien je de video les stop te zetten en het nummer op 

YouTube aan te klikken. Om optimaal van de lessen te kunnen genieten vragen wij 

jou eerst deze pdf te lezen voordat je met een les meedoet.    

Wij wensen jou veel plezier met de lessen. 

 

 

Patty Jongemaets, Dolfijn Wellness 

& 

Paula Jap Tjong, Stoelyoga Nederland & Vlaanderen 

 



Wat is Deugdenyoga? 
Bij deze yogavorm staat in iedere les een innerlijke kracht – een deugd – centraal 
bijvoorbeeld moed, vertrouwen, openheid, vreugde of creativiteit. Met de 
Deugdenyoga, worden de diepere betekenissen van een deugd geïntegreerd in 
houdingen, meditaties en affirmaties. Deugden halen de kracht in jezelf omhoog en 
dat geeft veerkracht en zelfvertrouwen. 

Je wordt bewust van al het moois dat in je verborgen ligt. Doordat je meer je 
innerlijke schatten leert kennen, kun je deze ook makkelijker in je dagelijkse leven 
inzetten. Bewust of onbewust. Tegelijkertijd geniet je van de vele positieve effecten 
van yoga op de gezondheid en ontspanning. Het doel van yoga is het ervaren van 
eenheid in het lichaam, eenheid van lichaam en geest, eenheid met de ander. 

Deugdenyoga maakt de prachtige maar soms moeilijke yoga filosofie, die vol met 
deugden zit, toegankelijk. Hierdoor wordt het makkelijker deze filosofie en de 
deugden toe te passen je leven. Waardoor je meer harmonie, lichtheid en vreugde in 
je leven zal ervaren. Happinez schreef ooit: deugdenyoga is speels maar toch met 
heel veel diepgang. 

De lessen 
In dit pakket zitten 7 Deugden Stoelyogalessen. Kies een les waar jij zin in hebt. 
Zoek de bijbehorende Deugdenkaart in deze pdf en lees hem aandachtig door zodat 
je meer komt te weten over de diepere betekenis van die deugd. Wat herken je in de 
tekst, met welke zin resoneer jij het meest? Start vervolgens de les, hierin volgt 
inleving op een deugd middels yoga oefeningen: houdingen (asana’s), 
ademtechnieken (pranayama) en meditatie. 

Na afronding van de yogales kun je jezelf de bijbehorende reflectievraag stellen, 
deze vindt je onder iedere deugdenkaart. Print de deugd uit en zet hem ergens 
zichtbaar neer. Zo wordt je herinnert aan de Deugd en zal het je helpen deze 
innerlijke kwaliteit meer te ontwikkelen.  

Ontstaan 
Deugdenyoga is ontstaan vanuit het Internationale Virtues Project van de Canadese 
psychologe Linda Kavelin Popov. Dit project biedt een methode voor het opvoeden 
van kinderen, maar stimuleert ook volwassenen om zelf in hun kracht te komen. Het 
is door de VN uitgekozen als het beste opvoedprogramma ooit, geschikt voor alle 
culturen en levensovertuigingen. De door Linda Popov beschreven 100 deugden, 
inspireerden Patty Jongemaets tot het ontwikkelen van Deugdenyoga. 

Belangrijk:                                                                                  
Zet de deugden zorgzaamheid en respectvol in tijdens jouw beoefening. Door te 
luisteren naar je lichaam en mee te doen binnen je eigen mogelijkheden. Oefeningen 
mogen nooit zeer doen. Als ze te zwaar zijn pauzeer je even. Kun je een houding 
niet meedoen omdat dit fysiek niet haalbaar voor je is. Doe hem dan mee in 
gedachten. Al zou je geen enkele houding fysiek kunnen meedoen. De aandacht die 
je jezelf geeft door tijd te nemen voor jezelf. De verdiepende yoga ademhaling die je 
hierbij doet en het luisteren naar de deugdenlessen zorgen al voor rust en 
ontspanning.   



Over de docenten: 

 

Patty Jongemaats 

Patty ontwikkelde de Deugdenyoga. Ooit kwam zij met behulp van yoga een burnout en de 

daaruit voortvloeiende ME te boven. Nu is het haar passie om met yoga zoveel mogelijk 

volwassenen en kinderen te inspireren om hun dromen en doelen te behalen. Patty is 

fulltime yogadocent, coach, Reconnective healing practioner en eigenaar van Dolfijn 

Wellness. Met haar jarenlange ervaring in het onderwijs geeft Patty yogalessen, coacht en 

verzorgt ze de docentenopleidingen. Inmiddels heeft zij al ruim 300 deugdenyogadocenten 

opgeleid en rond de 1800 kinderyogadocenten. Over Deugdenyoga schreef zij een aantal 

boeken en met haar online trainingen wil zij het nog dichter bij de mensen brengen. 

Wil je meer weten over Deugdenyoga, opleidingen en workshops? Op www.dolfijnwellness.nl 

vindt je alle informatie en kun je ook de boeken en deugdenkaarten bestellen.  

               

 

Paula Jap Tjong  

Paula is oprichter van het platform Stoelyoga Nederland & Vlaanderen. Het verlies van haar 
zusje op jonge leeftijd bracht veel boosheid en verdriet wat zij jarenlang ontkende, niet 
wetende dat dit haar veel stress bezorgde. Yoga leerde haar om kwetsbaar te zijn, 
gevoelens uit te spreken en haar grenzen aan te geven waardoor zij stress de baas werd. 
Van alle mensen die aan yoga doen, doet 73 procent dit om stress te verminderen. Yoga op 
de mat is niet voor iedereen haalbaar. Met Stoelyoga kan iedereen de weldaad van yoga 
ervaren. In samenwerking met zorgprofessionals ontwikkelde zij diverse yoga programma’s 
op de stoel voor mensen met dementie, hersenletsel, reuma, artrose, spierziekten en meer. 
Haar kennis deelt zij in opleidingen, workshops en boeken.  
 

Wil je meer weten over Stoelyoga, opleidingen en workshops? Op www.stoelyoga-

nederland.nl vindt je alle informatie en kun je ook de boeken en Kantoor Yoga Oefen set 

bestellen.  

                    

http://www.dolfijnwellness.nl/
http://www.stoelyoga-nederland.nl/
http://www.stoelyoga-nederland.nl/


 

Reflectie: Let deze week eens extra op je gedachten en kijk of je ze kunt 

ombuigen wanneer ze negatief zijn. Stel dat je denkt: ‘ik kan het niet’ Kijk 

of dit kunt ombuigen naar: ’Ik kan het wel’. Misschien is dit een te grote 

stap, maar kun je wel denken: ‘Wat kan  ik wel’. Een prachtig boekje is 

‘Tijger, is het waar?’ van Byron Katie. Zie het te bemachtigen; het gaat je 

heel veel inzicht geven over de kracht van gedachten. Het is een 

kinderboek, maar o zo krachtig. Ook top om als volwassene te lezen. 



 

 

Reflectie: In welke yogahoudingen heb je de meeste vreugde gevoeld? 



 

 

Reflectie: Waar ben je dankbaar voor? Schrijf de eerste drie dingen op 

die je te binnen schieten. Als je wilt, mag je natuurlijk ook een langere 

lijst maken. Je kunt zelfs iedere ochtend weer iets nieuws erbij noteren. 

Het kunnen ‘grote dingen’ zijn zoals je kinderen, maar ook iets kleins, 

zoals een heerlijke kop kruidenthee.  



 

 

Reflectie: Wat is het tegenovergestelde van moed? Waar ben jij bang 

voor? Waarvoor heb je op dit moment moed nodig in je leven? 

Lied tijdens eindontspanning: Any other world van Mika                                          

https://www.youtube.com/watch?v=As61-cmK4OI    

https://www.youtube.com/watch?v=As61-cmK4OI


 

 

Reflectie: Kijk waar jij je leven kunt en wilt vereenvoudigen. Kan je 

kledingkast, je keuken of misschien je agenda eenvoudiger zijn? Wat is 

écht belangrijk? 



 

 

Reflectie: Hoe liefdevol ben je naar jezelf toe? 

 

 

 



 

 

Reflectie: Benoem drie manieren waarop je goed voor jezelf zorgt.  

Lied tijdens eindontspanning: The Passion 

https://www.youtube.com/watch?v=7wuIPtF6wBc   

https://www.youtube.com/watch?v=7wuIPtF6wBc

