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Voorwoord door 
Paul Grilley

‘Ik kreeg de gelegenheid om Stefanie te leren kennen en met haar te werken. 
Ik ben erg blij dat zij nu een boek heeft geschreven waarmee Yin Yoga voor 
een groter publiek toegankelijk wordt. Ik vind het van groot belang dat leraren 
veelzijdig zijn en zich bezighouden met een wereld aan ervaringen. Als weten-
schappers of geleerden een beperkt gezichtsveld hebben dan heeft dat tot 
gevolg dat hun werk aan prespectief verliest, waardoor het slechts een beperkte 
waarde heeft voor anderen. Stefanie’s bekendheid met vechtsporten, voeding 
en yoga geeft haar een schat aan ervaringen met de vele vormen van beoefe-
ning met yin en yang. Dit geeft haar een geloofwaardige stem waarmee zij laat 
zien hoe belangrijk Yin Yoga is, zowel voor de lichamelijke als voor de spirituele 
ontwikkeling van ieder persoon.’

Paul Grilley 
Oktober 2010 
Halloween 
Ashland, Oregon (VS)
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Namasté
Namasté is een klassiek gebaar, waar-
mee ik graag de yogales begin en 
ook weer eindig. Het betekent vrij 
vertaald ‘het Goddelijke in mij ver-
enigt zich met het Goddelijke in jou’. 
Dit symbolische handgebaar, ook 
wel de ‘Anjali moedra’ genoemd, 
helpt je om je aandacht naar binnen 
te keren.

Yogalessen heb ik steeds als heel 
persoonlijk ervaren. In de oefenuren 
die ik tot nog toe meegemaakt heb 
werden de leerlingen steeds aan-
gesproken in de jij-vorm. Ik vind het 
belangrijk om yoga persoonlijker te 
maken en een bepaalde nabijheid 
te creëren. Om ditzelfde gevoel ook 
in mijn boek over te brengen heb ik 

ervoor gekozen om de lezer met ‘jij’ aan te spreken. Het is niet mijn bedoeling 
om iemand te kwetsen, maar het zou voor mij vreemd voelen, en niet ‘echt’, om 
in dit boek te kiezen voor een andere aanspreekvorm.

Ik wens je hierbij heel veel plezier met dit boek en bij het uitvoeren van jouw 
persoonlijke manier van Yin Yoga.

Vanuit een liefdevol hart,

Stefanie Arend 
Augustus 2011 
Sankt Johann, Duitsland
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