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40 kwartetkaarten  10 verhalenkaarten   voor 4 – 99 jaar
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MAG IK VAN JOU…?
Kwartetten, is dat niet een van de oudste en leukste spellen  
die je kunt spelen met je kinderen? En hoe gaaf is het als je ze 
tijdens zo’n spel ook nog eens yogahoudingen kunt leren! Het 
Yogaverhalenkwartet bestaat uit 41 kwartetkaarten met allerlei 
yogahoudingen. Daarnaast bevat het 10 verhalenkaarten op rijm. 
Zoals Het wandelende dierenfeest: tijdens een wandeling kom je 
een cobra tegen, op dat moment stop je met voorlezen en doe  
je samen met je kinderen de cobrahouding. Even later kom je een 
leeuw tegen. Dat wordt lachen, gieren en vooral brullen!
Yogaverhalenkwartet  Laura Novello en Natascha Stolz  

 Uitgeverij Pantha Rei  € 20,-
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Deel je geluk
Wat maakt jou gelukkig? Dat ontdek je met het bordspel  
The Happy Game. Het bord is verdeeld in gekleurde vakjes.  
Elk vakje staat voor een thema: zo betekent blauw dankbaar-
heid en oranje creativiteit. Zodra je op een gekleurd vakje 
komt, pak je een kaart die bij dat thema hoort. Op de kaarten 
staan uiteenlopende vragen, zoals ‘Met wie kun jij de wereld 
aan?’ en ‘Hoe ziet je ideale dag eruit?’ Zo leer je niet alleen wat 
geluk voor jou betekent, je deelt het meteen met anderen. 
Onderweg kom je ook vakjes met uiltjes tegen. Wie de meeste 
uiltjes verzamelt, wint! Een superleuk spel voor alle leeftijden.
The Happy Game  € 31,95  bestellen via  
thehappygame.org

Op een briefje
Je wilt het optimale uit je leven halen. Maar je wordt moe van 

al die boeken die beloven dat je je dromen kunt realiseren. 
Vaak werken ze één belangrijk ding niet goed uit, namelijk 

hoe je onbewuste overtuigingen opruimt die je droomleven 
in de weg staan. Precies dat doet De magic methode wél.  

De sleutel is de briefjesmethode, en die wordt zo goed 
uitgelegd dat je nu eens echt die blokkades uit de weg 

ruimt. Dit praktische boek is lekker leesbaar, staat vol 
magische verhalen en biedt bovenal 5 stappen om je 

dromen werkelijkheid te maken.
De magic methode  Barbara te Boekhorst  Uitgeverij 

Apollo  € 22,22  bestellen via powerforme.nl
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