
Yogathon en HP met swami Jyothirmayah, omgaan met de
winterblues, over St. Maarten en de tandjes (top-6 verstandig
kindersnoep), verbeter je immuunsysteem met pompoensoep en 3
vragen aan teacher Madeleine Gaastra over de benefits van yoga.

Bekijk hier de webversie.

KOM NAAR DE GRATIS YOGATHON!

DRIE NIEUWE SAHAJ
SAMADHI TEACHERS!

We hebben er drie nieuwe Sahaj-
teachers bij: Berna, Kuschagra
en Mayuri. De cursus Sahaj
Samadhi meditatie helpt je om de
diepste lagen in jezelf te ervaren.
Tijdens de cursus ontvang je een
persoonlijk mantra en in een
weekend leer je deze meditatieve
klank op een natuurlijke,
moeiteloze en effectieve manier
te gebruiken.

St Maarten en de tandjes 
TOP-6 VERANTWOORDE
ZOETE SNOEPERIJTJES
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Yoga met swami is een feest! Mensen die bij hem een cursus hebben
gedaan, willen de ervaring van plezier, lichtheid en diepe ontspanning
steeds opnieuw meemaken. Er komen altijd veel herhalers en ook de
nieuwkomers worden herhalers. Wil jij het ook ervaren? Schrijf je in
voor de yogathon (even scrollen) en/of voor het Happiness Programma
van 7-9 december.  
 

LAST VAN HERFST- OF WINTERDEPRESSIE? 
HET HAPPINESS PROGRAMMA HELPT ECHT!

De klok is weer een uur terug gegaan, de dagen korten weer. ’s
Morgens in het donker de deur uit en ’s avonds in het donker er weer
in. Niet iedereen kan daar tegen. Liefst anderhalf miljoen Nederlanders
lijden aan een winterdepressie. En ruim een miljoen heeft er een
mildere vorm van.   
 
Winterblues? Doe Pranayama’s en Sudarshan kriya! 
Lichttherapie kan helpen, maar inmiddels hebben we al verschillende
cursisten gehad, die hun winterblues kwijt waren nadat ze de
Pranayama’s en Sudarshan kriya hadden geleerd. Dus ken je mensen
die elke herfst weer last hebben van extreme vermoeidheid,
concentratieproblemen, eetbuien en prikkelbaarheid? Vertel ze over de
cursus. Bij één van de teachers in Nederland of in december bij Swami
Jyothirmayah. Grote kans dat je iemand heel gelukkig maakt!

HP MET SWAMI JYOTHIRMAYAH

We zouden graag willen dat hij vaker kwam, maar Swami Jyothirmayah
wordt door heel Europa gevraagd om cursussen te geven. Daarom zijn

"11 november ís de dag...!" Maar
we denken natuurlijk wel aan de
tandjes van de kinderen! Zes
leuke en lekkere alternatieven
voor de overbekende rozijntjes. 
 
1. Minion-bananen 
Minion-banaantjes. Je kunt zijn
‘pakje’ uitprinten en de bananen
versieren. Tip: gebruik de iets
zoetere babybanen. 
 
2. Mandarijnmannetjes 
Verkleed de traditionele
mandarijn eens als een
mannetje! Wat satéprikkertjes en
(suikervrije) drop en klaar ben jel! 
 
3. Popcorn 
Popcorn is ook te koop in
handige uitdeelzakjes. Er is
tevens een biologische variant
van bijvoorbeeld het merk Nom.

4. Nootjes 
Er zijn vrolijke kant-en-klare
zakjes met nootjes maar je kunt
die natuurlijk ook zelf maken! Net
als zakjes met groentechips. 
 
5. Goody good stuff 
Het snoep in de uitdeelzakjes van
Goody Good Stuff bevat geen
gluten, lactose of gelatine. Erg
geschikt dus voor kinderen met
voedselallergie of een
vegetarisch/veganistisch dieet. 
 
6. Reepjes  
Okay, geen mini-Twin of Mars.
Wat wel? De repen van
Zonnatura of Nakd zijn een
gezond altyernatief

AGENDA FOLLW-UPS

Sudarshan Kriya  
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we nu weer heel blij dat hij in december nog een gaatje had. Op 7 - 9
december komt hij naar Amsterdam, Hygiëaplein 7. Zegt het
voort... Schrijf je nú in via deze link. 
 
Data en tijden: 
Vr. 7 dec. 19.00-22.00 
Zat. 8 dec. 10.00-13.00 
Zo. 9 dec 09.00-12.00 
 

3 VRAGEN AAN... 
YOGA- EN HAPPINESS TEACHER 

MADELEINE GAASTRA

"...de juiste balans tussen inspanning en ontspanning..."

Vrijwilliger Madeleine heeft sinds 2000 haar eigen yoga studio en
is bij Art of Living al jaren actief op verschillende terreinen. Deze
maand zit ze in de organisatie van de Yogathon met Swami
Jyothirmayah op 17 november. 
 
Wat betekent yoga voor jou persoonlijk? 
“Het is mijn manier van leven. Ik kan geen dag zonder en pas het op
alles toe. Zowel de oefeningen als de kennis.” 
 
Hoe zou jij Sri Sri Yoga omschrijven? 
“Gemakkelijke yoga voor iedereen, waarbij je oefent met plezier. Met
de juiste balans tussen inspanning en ontspanning.” 
 
Wat kunnen mensen verwachten van de Yogathon? 
“Een mooie avond van samen Yoga doen en mediteren, waarbij je
kennis maakt met de ware essentie van Yoga.” 
 
Geef je hier op voor de Yogathon 
 

DEZE OVERHEERLIJKE POMPOENSOEP VERBETERT 
JE IMMUUNSYSTEEM IN DE HERFST  

 

Alkmaar: Elke 3e zondag  
Amsterdam: Elke zondag 
Haarlem/Bloemendaal: 

Elke 1e vr.avond (ZOED) 

Elke 3e woe.avond (Astrid) 

Elke 2e en 4e zo. ochtend vd mnd
(Madeleine en Mark) 
 
Klik ook follow-up sessies 
(Daar even omlaag scrollen)

AGENDA

Happiness programma 
Alkmaar: 23-25 november 
Amstelveen: 9-11 november 
Amsterdam: 2-4 nov.,  16-18
nov., 30 nov-2 dec., 7-9 dec. met
Swami Jyothirmayah 
Haarlem: 23-25 november 
Heemstede: 2-4 november 
Klik hier voor alle data en locaties 
 
Intro workshops 
Alkmaar: 8 november 
Amsterdam: 4 nov., 11 nov., en
18 nov. 
Haarlem: 3 november 
Heemstede: 12 nov., 19 nov.,
en 26 nov. 
Klik hier voor alle data en locaties 
 
Meditatie 
Santpoort: 
22 november  
Volle Maan Meditatie  
Amsterdam: 
23 november  
Volle Maan Meditatie  
 
Sri Sri Yoga 
Haarlem: elke ma van 20-21:30
uur (ZOED) 
Heemstede:  
Klik voor data van nu tot eind
2018 
Zwaanshoek: elke di. avond 20-
21:30 uur 
 
Yoga 
Haarlem: 
Robert: Mannengroep elke ma
van 18.15 tot 19.45 uur 
Lisette: elke vr ochtend 
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Deze eenvoudige pompoensoep is erg goed in het Vata-seizoen. De
zware, olie-achtige en zoete smaak is kenmerkend voor de pompoen
en verzacht de Vata dosha. Het mooie oranje-roodachtige vruchtvlees
van de pompoen zit boordevol bètacaroteen. Dit is een prima
antioxidant die helpt bij het verbeteren van het immuunsysteem. Er
wordt zelfs beweerd dat bètacaroteen helpt bij het verminderen van het
risico op kanker en hart- en vaatziekten. Maken? Klik hier.

BEGIN JE DAG MET DEZE KRACHTIGE TECHNIEK 

De mind is een krachtig instrument dat goede vibes kan afgeven. Leer
meer over een eeuwenoude, praktische techniek waarbij je je mind
gebruikt om positiviteit te creëren. Klik op het plaatje voor de video. 

Facebook HAARLEM

Facebook ALKMAAR

Facebook A'DAM

Vragen of opmerkingen? 
Stuur dan een mail naar Mark.

Astrid: elke do avond 
Yoga (met Madeleine):  
* Elke ma 9:00 uur 
* Elke woe 20:30 uur 
Korte Kleverlaan 26 voor beide
data. 
Zwaanshoek: 
Robert: elke di avond 
 
Kennis 
Alkmaar: Elke woe.avond 
Yoga Sutra’s van Patanjali 
Informatie? Mail  Marian 
Amstelveen: Elke woe.avond  
Amsterdam: 
Hier alle info over data en
locaties 
Haarlem/Sandpoort-Zuid: 
6 nov: Start Ashtavakra Gita
kenniscursus 
       
Ayurvedisch consult 
Consult Kiran Valsan 
Almere: 7 nov, 12 dec 
Amsterdam-West: 26 nov en ma
7 dec. 
 
Consult Lita Dash 
Haarlem/Bloemendaal: 
do 29 nov (Nieuw!) 
Heemstede: wo 31 okt, vr 2, 23
en 30 nov, vrij 14 en 21 dec 
 
* Panchakarma/Detox: mei 2019 
* Detox: 5 t/m 9 nov  
 
Meer weten? Klik dit mailadres.  
Of kijk op de website 
 
Satsangs 
Amsterdam: 16 november
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Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je een cursus bij ons hebt gevolgd. 
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