
Van het nieuwe kook

boek van onze eigen

culina r redacteur
Kyra kun je niet anders

dan smullen. Onder
de zellgekozen tite
'bodymlndchef en
qe uksactivist' creeerde

ze een serie recepten

die je gezondheld een

boost geven. n elk
gerecht is een'su peringredient' verr,verkt.

Deze ngredienten he pen bijvoorbee d

bi1 artritis, oedeem, PMS, rusteloosheid,

candida en s ape oosheid. Zo maak je
rnet de exotrsche lotusworte (effect:

menta e rust) een overheerlijke witte
otuschoco ade Kyra's ijfspreuk: 'Geniet

van je eten, want het leven is te kort voor
yucky foodl

H ea I ing rt e als (Enga ls ralig ),
I.l,ra de llreeze, te koop als e-book uia
tttu'tu.etsy.coru, € l 0,-
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'Schat, ik ga nu

even mediteren,'

zel zijn moeder
e ke avond a s

ze midden in de

drukke hulskamer

een uur doodstll
op de bank ging
igge n.

Cain Carro bewonderde z jn moeders

onverstoorbaarheid. Dle werd ze fs de
insprratie voor zijn zoektocht naar \,!at

verschi lende houdingen en beweqlingen

rnet ons doen. n dlt boek bestudeert hij

de kunst van het staan, zitten, open er
iggen, lij beschrijft deze basishoud ngen

vanuit verschrllende oosterse sptritue e

stromingen, waaronder yoga en tai chl.

Ge ustreerd met mooie oefeningen.
The Four Digntties (Engelsralig),

Cain Carro/l, uitgeuerij Singing Drdgon,
ISBN 97818,18192161, € 26,99

A s je in de spiegel

kllkt, zie je dan wie
je werkelijk bent?

Of kilk;e a tljd met
een kritisch oog,

bedenkend wat
er anders aan je

zou moeten zijn?

De schrjfsters van

dit boek, allebei fanatiek vrouwenactrvist

en yogi, leggen uit dat we eigen ijk in een

droomwereid even doordat we ons contt-
nu aan anderen spiege en Bekende yogi's,

onder wie zangeres A anis Morlssette en

yogagoeroe Seane Corn, vertel en hoe
ycga hen hie p een meer realistisch ze f-

beeld te creeren, vo liefde en acceptatre.

Yo.qa and bodl image (Engelstalig),

L[eldnie Klein dt Anna Guest-Jelley,

uitgeuerij Lleu,efun,

ISBN 9780738739823, € 18,,19

Ze lep bij voorkeur op haar handen of verstopte zch n koffers. Als beweeg ijk
en enig meis.le belandde ze in de turnse ectie, en ze werd zelfs stuntvrouw.
Maar blessures leerden haar de andere kant van de medatlie kennen - dle van
het belang van luisteren naarje ichaam en je grenzen respecteren. n haar boek
vertet Skadl van Paasschen haar persoonlijke verhaal en geeft ze een mooie
introductie in de basisbeginselen van rustrge Yin yoga Haar optimrstlsche,
. oiijl'""-o .pal .d 6' l';16'1 t6t6< 6

YtgageeJtruirnte, Sleadi utn Padsschen, Kosmos Llitgeuers, ISBN 9789021557977,
€'19,99
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