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verbonden? Laat je raken door inspirerende beelden van verbondenheid. 8
Hoe anders zou de wereld er uitzien door de ogen van een kind? Simone deelt, lees

Voel jij je ergens mee

je mee? 40 Heb jij dat nu ook? Plankenkoorts of koudwatervrees? Jeanet vertelt. 3 Doe je mee? Praktische

yogahoudingen voor jong en oud om je concentratie en zelfvertrouwen te vergroten. 52 Reis

Papa ben ik dom?
1 op de 10 kinderen heeft een vorm van dyslexie. Wat te
doen als blijkt dat jouw kind dyslectisch is?

48

Osteopathie

Hoe de ‘voeldokter’ je lichaam helpt zichzelf
te genezen. Nieuwsgierig?
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je mee met

Dolfje? Ellen-Noor neemt je mee in een ontspannend droomverhaaltje dat je zelfvertrouwen

geeft. 54 Lezersaanbieding: een unieke vuurengel op canvasdoek. Mooi voor aan de wand. 59 Dank je wel dochter
lief! Sylvia Roosendaal dankt op

gevoelige wijze haar 10-jarige dochter voor de inzichten door de

lessen die haar dochter zelf heeft geleerd. 68 Teken er op los en maak kans op een echt kinderkunstwerk. 37

Meer inMondo...

72

Waarom is
liefdevolle aanraking zo
belangrijk?
Het is wetenschappelijk bewezen dat liefdevolle aanraking een
sneller genezingproces in gang zet bij zieken. Daarnaast neemt
het zinloos geweld af wanneer er meerdere liefdevolle
contactmomenten zijn.

De toverspiegel
Kinderen zijn net
spiegels. Is dit zo?
Lees de ervaring van
een vader met
twee dochters.
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