
NIEUWS UIT REGIO OOST  | met o.a. Adem je uit de winter-
blues, gezond Sint Maarten snoepgoed en de agenda...

Bekijk hier de webversie.

Hallo,

Terwijl de blaadjes buiten van de bomen vallen, zoeken we meer de
warmte binnenshuis op. Knus voor de houthaard of bij de verwarming
na een verfrissende wandeling in de prachtige natuur. We weten
allemaal dat we in het najaar onze basis en imuumsysteem goed
moeten blijven voeden. Gelukkig weten wij veel manieren waarop je
jouw innerlijke kracht aan kunt boren. Dus ook de ramen open en
ademen maar. Veel lees- en kijkplezier voor nu en nog liever
ontmoeten we je binnenkort!

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

AGENDA FOLLOW-UPS 
Iedere maand 9x in regio
oost

Arnhem: vrij-ochtend & 4e

zondag 

Voorst: elke 1e zo-ochtend 

Nijmegen: elke 1e ma-avond 

Enschede: elke 2e za-ochtend 
Zutphen: 4e donderdagavond 
meer info & data

S A V E  T H E  D A T E S

06/01 
NIEUWJAARSBRUNCH 
Zet alvast in je nieuwe agenda:
op zondag 6 januari, na de Kriya,
houden we een gezellige
Nieuwjaarslunch met elkaar!
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mildere vorm van.   
 
Winterblues? Doe Pranayama’s en Sudarshan kriya! 
Lichttherapie kan helpen, en inmiddels weten we van heel veel
cursisten, die hun winterblues kwijt waren nadat ze de Pranayama’s en
Sudarshan kriya hadden geleerd en regelmatig beoefenen. 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! 
 
Raadpleeg de agenda in deze nieuwsbrief voor alle Happiness
Programma's in regio oost of kijk hier.  
 
Ben je geïnteresseerd in het wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van de Sudarshan Kriya? Bezoek dan onze research website.

TIPS OM ELKE DAG VANUIT KRACHT TE STARTEN 
4 attitudes om je bewustzijn te verhogen

De mind is een krachtig instrument waarmee je goede vibes kunt
afgeven. Dit is goed voor je eigen humeur en effectiviteit en ook super
fijn voor de mensen om je heen. Laat je in deze 5 minuten talk
inspireren over een eeuwenoude, praktische techniek waarbij je je
mind gebruikt om positiviteit te creëren.

SINT MAARTEN KOMT ER WEER AAN 
TOP-6 VERANTWOORDE ZOETE SNOEPERIJTJES

02/02  STILTE NACHT 
Ervaar in een korte tijd de kracht
van de stilte op zaterdagavond 2
februari. Je kunt deze mini-
retraite uitbreiden met de follow
up op de volgende ochtend. 
 
30/5-2/6  STILTE CURSUS 
Alweer voor de 4e keer
organiseert Team Oost een
stiltecursus tijdens Hemelvaart
2019! Van do 30 mei t/m zo 2 juni
kun je vanuit de rust jezelf
resetten en opladen.

AGENDA REGIO OOST

HAPPINESS PROGRAMMA 
Voorst: 9 t/m 11 november 
Arnhem: 30 nov t/m 2 dec 
Arnhem: 15 t/m 17 februari 2019 
Zutphen: 22 t/m 24 februari 2019 
Klik hier voor de benefits! 
meer informatie 
 
INTRODUCTIEWORKSHOP 

Arnhem: elke 2e di-avond 

Nijmegen: elke 1e ma-avond 

Zutphen: iedere 2e donderdag
van de maand van 19.00-20.00
uur 
hier alle workshopdata en tijden 
 
KENNIS & MEDITATIE 

Zutphen:  iedere 2e donderdag
van de maand van 20.30 - 21.30
uur 
meer informatie 
 
SRI SRI YOGA 
Arnhem: elke di- & do avond van
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"11 november ís de dag...!" Maar we denken natuurlijk wel aan de
tandjes van de kinderen! Wat is niet zo saai als die eeuwige rozijntjes
en toch leuk om te geven? De top-6 
 
1. Minion-bananen 
Minion-banaantjes Je kunt zijn ‘pakje’ uitprinten en de bananen
versieren. Nog leuker wordt het als je hiervoor de iets zoetere
babybanen gebruikt. 
 
2. Mandarijnmannetjes 
De traditionele mandarijn wordt leuk als je hem verkleed als een
mannetje. Met wat satéprikkertjes en (suikervrije) drop ben je er al! 
 
3. Popcorn 
Popcorn bevat niet al te veel calorieën en kun je inmiddels ook kopen
bij de supermarkt in handige uitdeelzakjes of kies voor de biologische
variant bijvoorbeeld van het merk Nom. Een gezonder alternatief! 
 
4. Nootjes 
Just Nuts verkoopt vrolijke zakjes met nootjes maar net als bij de
groentechips kun je hier ook zelf aan de slag. Koop een gezonde, liefst
ongezouten & biologische, notenmix en verdeel deze over kleinere
uitdeelzakjes. 
 
5. Goody good stuff uitdeelzakjes 
Het snoep van Goody Good Stuff bevat geen gluten, lactose of gelatine
waardoor het zeer geschikt is voor kinderen met een voedselallergie of
een vegetarisch/veganistisch dieet. 
 
6. Reepjes Er zijn inmiddels genoeg gezondere alternatieven voor de
mini-twix of -mars. Bijvoorbeeld de repen van Zonnatura of Nakd.

Meer tips en nieuwtjes op FACEBOOK OOST

19:30 - 21.00 uur 
Info: Sita, 06 - 54292123 
Huissen: elke ma- & wo avond
van 20:00 - 21.30 uur 
Info: Ellen, 06 - 50957400 
 
AYURVEDISCH CONSULT 
Arnhem: 13 nov, 11 dec, 8 jan 
Hengelo: 13 dec, 7 feb 
Warnsveld: 14 nov, 14 dec, 6 feb 
boek nu je consult online 
 
DETOX & OPLEIDINGEN 
 
DETOX: 5 – 9 nov 
PANCHAKARMA: mei 2019 
meer info

SWAMISPECIALS in 2018

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 yoga en/of voor het
Happiness Programma in
december. 

WIL JE MEER WETEN?

Mail ons als je een vraag hebt.

We horen graag van je!  
Warme groet, Ellen, Sita, Petra,
Ilonka, Saskia, Sara, Carolien,
Annie, Margret, Jan en Inge
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Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je een cursus bij ons hebt gevolgd. 
Via deze link kun je je afmelden voor deze nieuwsbrief of je voorkeuren wijzigen.
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