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Misschien heb je er nog niet van 

gehoord, want Deugdenyoga is een 

hele nieuwe en eigentijdse manier van 

yoga beoefenen. Bij Deugdenyoga wordt 

uitgegaan van de kwaliteiten van de ziel 

- de meer dan honderd deugden - die 

ieder mens in aanleg in zich heeft en zelf 

kan ontwikkelen. Als je deze vorm van 

yoga gaat toepassen, zul je absoluut 

een verandering merken. Het is de yoga 

van het hart, de weg van de ziel en geeft 

kracht en balans in je leven!
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Deugdenyoga is voor iedereen
Meestal staan we er niet zo bij stil wat deugden zijn, het is 
ook een wat ouderwets woord. We hebben het wel over 
karaktereigenschappen, kwaliteiten of gaven, maar deugden... 
Deugden zijn innerlijke kwaliteiten die onze ziel tot uitdrukking 
brengt. Iedereen heeft ze in zich, al zal de één bepaalde deugden 
meer ontwikkeld hebben dan de ander. Maar, en dat is het mooie 
van deugden, niks staat vast! Door het creëren van bewustzijn en 
het in praktijk brengen van die innerlijke kwaliteiten, kunnen ook 
minder ontwikkelde deugden tot bloei komen. Deugdenyoga helpt 
je hierbij.
Wat ook zo mooi is, iedereen kan het, ook als je geen bedreven 
yogi of yogini bent of zelfs nog nooit iets met yoga hebt gedaan. 
Deugden zijn herkenbaar en iedereen wordt erdoor geraakt. Het 
is mooi om te leren hoe je ze kunt toepassen en doorgeven, hoe 
je houding je daarbij kan helpen en je zult zeker merken dat yoga 
helemaal niet moeilijk is, maar juist heel fijn om te doen. 
 
Haal het beste uit jezelf en anderen
Maar Deugdenyoga beperkt zich niet alleen maar tot de yogamat, 
je kunt het je hele leven inzetten. Als je hebt geleerd welke 
deugden je kunnen ondersteunen in bepaalde situaties en dit 
toepast in het dagelijks bestaan, kom je bewuster in het leven te 
staan. Je zult meer harmonie, balans, rust en kracht ervaren en 
je leven wordt makkelijker en liefdevoller. Door je dagelijks bewust 
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op het goede in anderen én jezelf te richten zullen je leven en 
je relaties positief veranderen.Tenslotte: alles wat je aandacht 
geeft groeit! Dankzij Deugdenyoga haal je het beste uit jezelf 
en anderen. Zo draag je op een bijzondere manier bij aan een 
liefdevollere wereld!

Positieve, krachtige levenshouding
Deugdenyoga is ontwikkeld door Patty Jongemaets. Zij werd 
hiertoe geïnspireerd door het Deugdenproject, de Nederlandse 
tak van het internationale Virtues Project. Dit wereldwijde 
initiatief is opgericht door de Canadese psychologe Linda 
Kavelin Popov en is inmiddels door de VN verkozen als beste 
opvoedmethode voor gezinnen van alle culturen. Het wordt al in 
meer dan honderd landen over de hele wereld toegepast. Niet 
alleen in de opvoeding van kinderen, maar ook in organisaties en 
bedrijven, binnen relaties, bij coaching, yoga, stervensbegeleiding 
en rouwverwerking. Steeds meer mensen (her)ontdekken de 
deugden en de positieve, krachtige levenshouding waartoe 
deugden inspireren. Omdat het zich in eerste instantie richt op het 
opvoeden van kinderen, zou er binnen één generatie een einde 
gemaakt kunnen worden aan strijd en geweld. Wat een mooi 
streven! 

Opleidingen en workshops
Toen Patty in 2009 over het internationale Virtues Project 
hoorde werd zij meteen geraakt door de honderd deugden 
die hierin beschreven zijn. Zij volgde bij het Nederlandse 
Deugdenproject de opleiding tot deugdencoach en 
ontwikkelde vanuit de deugdenfilosofie en haar zeer ruime 
ervaring als yogadocent Deugdenyoga. Inmiddels heeft zij 
twee officiële beroepsopleidingen tot docent Deugdenyoga 
en Kinderdeugdenyoga ontwikkeld en geeft zij tweedaagse 
workshops Deugden. Zo’n workshop is vooral een waardevol 
cadeau aan jezelf, waarbij je eigen innerlijk kind aan bod komt 

en je eigen ontwikkeling op een speelse manier wordt verdiept. 
De Deugdenworkshop is prachtig om te doen voor ouders en 
iedereen die, al dan niet professioneel, met kinderen te maken 
heeft. Het helpt om op een positieve manier in de opvoeding en 
begeleiding van kinderen te staan. Eigenlijk is het een beetje raar 
dat je, als je een hondje krijgt, wel op puppytraining gaat, maar 
niet op les gaat wanneer je een kindje krijgt! Met Deugden kun je 
de innerlijke kwaliteiten van je kind versterken. 

Yogacentrum Dolfijn Wellness
De workshops worden gegeven op een prachtige en rustgevende 
plek aan het water in Amsterdam-Zuid bij het officiële 
yoga-opleidingscentrum Dolfijn Wellness van Patty. Hier kan jong 
en oud allerlei lessen volgen die helpen om vitaal, gelukkig en 
gezond in het leven te staan. Je kunt je hier even los maken van 
je dagelijkse leven en... bij mooi weer krijg je buiten les!

Ontdek de honderd kwaliteiten van je ziel
Ben je nieuwsgierig geworden naar die bijzondere Deugdenyoga 
en wil jij de honderd kwaliteiten van jouw ziel ontdekken? Je kunt 
er alles over lezen op de site van Dolfijn Wellness of misschien 
zelfs meteen een workshop boeken. Algemene en landelijke 
informatie vind je op www.deugdenyoga.nl. Daarnaast heeft Patty 
vier boeiende boeken geschreven: Deugdenyoga, een gids voor 
een bewust, gezond & gelukkig leven, Deugdenyoga II, voor een 
waardevol leven, Deugdenyoga voor Kinderen en Chakrayoga 
voor Kinderen. Ook als je nog niet aan yoga doet, kun je hier veel 
inspiratie en praktische wijsheid in vinden. Natuurlijk worden de 
deugden en heel veel bijpassende yoga-oefeningen uitgebreid en 
duidelijk behandeld, maar je krijgt ook leuke tips over gezondheid, 
voeding, huid, massage en ademhaling! De boeken zijn erg 
mooi uitgevoerd en je zult zeker ook genieten van de sfeervolle 
fotografie.
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Deugdenyoga in Spanje
Deugdenyoga is goed voor je, of je het nu toepast binnen je 
gezin, op de werkvloer of in je relatie. Vakantie is ook goed voor 
je! Waarom zou je het niet combineren? Met regelmaat worden er 
door Dolfijn Wellness in het Spaanse Pego cursussen, workshops 
én vakantieweken met als thema Deugdenyoga georganiseerd.
Trakteer jezelf op zo'n bijzondere ervaring! 

Pego is een typisch Spaans plaatsje in Valencia, heerlijk rustig 
gelegen te midden van sinaasappel- en mandarijnboomgaarden.
Hier is het mooie yogacentrum van Dolfijn Wellness. Je kunt 
hier mooie wandelingen maken, iedere ochtend is er een extra 
meditatie om de dag mee te beginnen en er zal een stiltedag zijn. 
Twee keer per dag wordt een yogales tussen de mandarijn- en 
sinaasappelbomen of op het dichtbij gelegen strand gegeven. 
Een mooie uitdaging en ervaring! Ook voor partners die willen 
meekomen is dit trouwens een fijne plek om even helemaal tot 
rust te komen. Heerlijk om samen van te genieten!

www.dolfijnwellness.nl.

mail&win
Nieuwsgierig geworden naar het ontdekken en 
toepassen van deugden? Wij mogen drie exemplaren van 
Deugdenyoga I weggeven. Mail voor 30 november je naam 
en adres onder vermelding van Deugdenyoga naar 
redactie@justenjoy.nu en misschien ontvang jij binnenkort 
dit mooie boek vol inspiratie!

Yoga is almostlike music in a way there is no end to it 
Sting

Patty Jongem
aets

D
eugdenyoga

Deugdenyoga 
is een co-productie 
van Dolfijn Wellness 
i.s.m. Uitgeverij 
ACT on Virtues

Dankbaar ben ik voor de yoga,
liefde voel ik voor de deugden,

samen vormen ze geluk!

Deugdenyoga is een inspirerend boek voor wie yoga beoefent én voor wie yogales geeft. 
Patty Jongemaets is yogadocente, kindercounselor en spiritueel coach. Ze geeft yogalessen aan 
kinderen en aan volwassenen en verzorgt tevens diverse yoga-opleidingen. Patty combineert 
het beste uit verschillende soorten yoga, zoals Kundalini Yoga, en Hatha Yoga. In 2009 ontdekte 
ze meer dan 100 deugden − zielskwaliteiten − omschreven door de Canadese psychologe 
Linda Kavelin-Popov. Kort daarna is Deugdenyoga geboren, waar inmiddels zelfs een officiële  
beroepsopleiding voor bestaat. 

Openheid
Onthechting

Begrip
Moed

Matigheid
Zelfvertrouwen

Vreugde
Schoonheid
Vriendelijkheid
Dankbaarheid
Mededogen
Liefde

Lieve Pat, dank je wel.  Voor je toewijding, vriendschap en liefde. Ik zegen je boek met de mooiste 
mantra die ik ken: ’Simply allow it all to unfold.’ Dat zal je lezer zeker gaan meemaken. Yoga gaat niet 

om Doen maar om Zijn. En dat mijn lieve schat, weet jij als geen ander.   Patty Harpeneau
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