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Een yoga kerstvertelling
Het winterlandschap

Welkom in deze yoga meditatie en visualisatie. 

Ben je klaar om samen met mij een virtuele 
winterwandeling te maken?  

Ga er dan maar even lekker bij zitten of liggen.  
Kies een houding uit die je toch zeker zo’n 10 tot 15 tal 
minuten kan volhouden.  

Maak het jezelf dus comfortabel en gebruik eventueel een 
extra kussen onder je billen, je hoofd of je knieën 
naargelang de positie die je uitgekozen hebt.



Sluit dan maar je ogen en adem even 
rustig in en uit. Laat je ademhaling je 
leiden. Je hoeft het ritme van je 
ademhaling niet aan te passen. Wees je er 
alleen bewust van.  

Adem rustig in door de neus… en uit 
door de neus. Misschien ruist je 
uitademing in je keel of ontsnapt je even 
een diepe zucht als je lichaam zichzelf 
toestaat om te ontspannen. 

Hé, hé klaar voor je zenmomentje? 

Laten we ons nu samen voorbereiden op 
een lekker stevige wandeling.  

Het is winter en het heeft net gesneeuwd. 
Uit je raam zie je een nog ongerept 

sneeuwtapijt liggen dat je er bijna om 
smeekt om naar buiten te komen. Een fijne 
wandeling door dit sprookjesachtige 
landschap zie je wel zitten.  

Trek dus snel je winterbotten en dikke 
winterjas aan. Warme handschoenen, een 
dikke muts en een heerlijk zachte sjaal 
maken je outfit compleet. 

Als je je voordeur opentrekt blijf je heel 
even in de deuropening staan. Je ademt 
met diepe teugen de heldere koude 
vrieslucht in waardoor je instant energie 
krijgt. Terwijl je even om je heen kijkt 
naar het in de winterzon glinsterende 
sneeuwtapijt voor je denk je “Wat een 
prachtige dag!”
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Je zet een eerste stap naar buiten en 
geniet van het knisperende geluid dat je 
voet maakt op de verse sneeuwlaag. 

 Bijna twijfel je.  Je wilt dit smetteloos 
witte tapijt niet bezoedelen. Maar dan 
stap je toch stevig door.  

Als je het einde van je tuinpad hebt 
bereikt kijk je nog even achterom.  
Daar staan je voetstappen in de sneeuw. 
Ook dat beeld ontroert je. Het heeft iets 
delicaats en intiems, deze eenzame 
voetstappen in de sneeuw. 

Verder ga je. Langs de huizen en tuinen 
die allen getooid zijn als in een 
kerstpostkaartje. . 

Een dikke witte laag sneeuw op de nokken 
en daken van de huizen, de bomen berijpt 
en de takken versierd met dikke dotten 
sneeuw. Dit is echt wat ze noemen 
Picture Perfect en doet dromen van een 
witte kerst. 

Hier en daar kan een tak het gewicht van 
zoveel sneeuw niet dragen en lost zijn 
lading met een zucht  op de grond waarna 
de tak nog even nazwiept en de vele 
resterende sneeuwvlokken van zich af 
schudt. 

Verder gaat je pad, richting het park.  

Af en toe hoor je de verrukte stemmen van 
kinderen die zich verheugen op een dagje 
sneeuwpret.



Je glimlacht en weet dat je straks op je 
terugweg vast een aantal sneeuwmannen 
zal tegen komen in die nu nog ongerepte 
voortuintjes. 

Met weemoed denk je terug aan je eigen 
kindertijd. Sleetje rijden, een 
sneeuwballengevecht houden, schaatsen 
op de vijver,…en nadien lekker terug 
opwarmen met een tas warme 
chocolademelk en een lekker kerstkransje. 

Stap nu in gedachten tussen de twee grote 
ingangszuilen van het park door.  

Je bent echt in winder wonderland 
aangekomen. Niet alleen de bomen en de 
struiken maar ook de zitbanken aan de 
voet van de oude kastanjeboom, het 

statige standbeeld, de kiosk,….alles 
draagt een witte sneeuwmuts. 

Er zijn wel duizend tinten wit te 
bewonderen en hier en daar schemert wat 
wintergroen doorheen. Zelfs de 
traditionele rode kerstkleur ontbreekt niet. 
De hulst is getooid met ontelbaar veel 
rode bessen en ook de Camelia, de 
winterbloeier bij uitstek, bloeit uitbundig 
met grote rode bloemen. 

Een roodborstje hupt over het witte 
grasveld. Ook andere vogels hebben de 
voederplank ontdekt die de parkwachter 
rijkelijk voorzien heeft van lekkers. 
Het is tenslotte voor iedereen kerst.
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Je wandelt rustig je vaste rondje door het 
park, stilletjes aan komen meer mensen 
deze winterse pracht en praal bewonderen.  

Het gelach van kinderen weerklinkt en een 
verdwaalde sneeuwbal landt voor je 
voeten. Je besluit dat het tijd is om terug 
naar huis te keren. 

Bij elke sneeuwman die je op je terugweg 
tegenkomt voel je je mondhoeken omhoog 
krullen. Wat is iedereen creatief. 

Thuis aangekomen doe je je 
sneeuwlaarzen uit, hang je je kleren te 
drogen en kruip je gezellig in de zetel met 
een lekker kopje thee of koffie. Wat een 
deugddoende wandeling! 

Hou tot slot nog even je ogen gesloten en 
geniet nog even na. 
  
Hopelijk heeft deze wandeling je verkwikt 
en opgebeurd en wie weet..; in 
kerststemming gebracht. 

Namaste 
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