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Hallo ,

Terwijl de blaadjes buiten van de bomen vallen, zoeken we meer de
warmte binnenshuis op. Knus voor de houthaard of bij de verwarming.
Wij zijn klaar voor dit najaar en de agenda is weer goed gevuld met
activiteiten waarmee je je rust en ruimte kunt blijven voeden. Veel lees-
en kijkplezier voor nu en nog liever ontmoeten we je binnenkort!

LAST VAN DE WINTERBLUES? 
HET HAPPINESS PROGRAMMA HELPT ECHT!

De klok is weer een uur terug gegaan en de dagen worden heel snel
korter. 's Morgens in het donker de deur uit en ’s avonds in het donker
er weer in. Niet iedereen kan daar tegen. Bijna een half miljoen
Nederlanders lijdt aan een winterdepressie. Een mildere vorm, de
winterdip of winterblues genaamd, komt ook veel voor.  
 
Winterblues? Doe Pranayama’s en Sudarshan kriya! 

AGENDA FOLLOW-UPS

SUDARSHAN KRIYA 
Breda: 8, 20, 25 nov 
Den Bosch: 8, 25 nov 
Eindhoven: 11, 24 nov 
Roggel: 4 nov 
Stein: 29 okt, 11, 12, 19, 26 nov 
 
Check altijd even de agenda, er
kunnen wijzigingen zijn! 
 
STILTECURSUS 
Bad Antogast  
Info & aanmelden

24 NOV SILENCE
NIGHT BREDA

St Maarten en de tandjes 
TOP-6 VERANTWOORDE
ZOETE SNOEPERIJTJES

"11 november ís de dag...!" 
Maar we denken natuurlijk wel
aan de tandjes van de kinderen!
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Lichttherapie kan helpen, maar inmiddels hebben we al verschillende
cursisten gehad, die hun winterdip kwijt waren nadat ze de
Pranayama’s en Sudarshan kriya geleerd hadden. Dus ken je mensen
die iedere herfst en winter weer last hebben van extreme
vermoeidheid, concentratieproblemen, eetbuien en prikkelbaarheid?
Vertel ze over het Happiness Programma. 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 Brabant en Limburg of kijk hier.  
 
Ben je geïnteresseerd in het wetenschappelijk onderzoek naar de
effecten van de Sudarshan Kriya? Bezoek dan onze research website.

GRATIS YOGATHON MET SWAMI JYOTHIRMAYAH 
16 november - Eindhoven

Twee uur opladen en ontspannen met een glimlach. Alle stress
verdwijnt als sneeuw voor de zon. Sri Sri Yoga is fun, super relaxed en
makkelijk te doen voor alle niveaus vanaf 16 jaar. 
 
Moeiteloze inspanning 
Sri Sri Yoga is heel totaal: naast een combinatie van zowel zachte als
krachtige yogahoudingen, die de stress uit je lichaam laat vloeien en
die je een ervaring van ontspanning geven, is er veel aandacht
voor ademhalingstechnieken, meditaties en Vedische levenswijsheid,
die geest en ziel diep voeden. Moeiteloze inspanning en genieten van
iedere beweging met 100% aandacht. En na iedere houding navoelen
wat er in je lichaam gebeurt, is zeer belangrijk bij deze yogavorm. 
 
Vanzelf soepeler 
Gevolg? Je wordt steeds rustiger in je hoofd, allerlei onderdelen in je
lichaam (organen, spieren, bindweefsel, gewrichten, klieren) gaan
beter werken en je wordt vanzelf soepeler en leniger. 
 
Waar en wanneer: 
Vrijdagavond 16 nov | 19:00-21:00 
Trinoom Gymzaal, Don Boscostraat 2, Eindhoven 
Info en aanmelden of bel Kim: (06) 19 08 26 74 
Neem een yogamat, dekentje en een flesje water mee! 
 
NB: Sri Sri Yoga-lessen vinden wekelijks plaats in Stein en Maastricht.

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 verkleedt 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
mee 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.

AGENDA VOOR
IEDEREEN
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MAAK KENNIS MET MEER FACETTEN VAN YOGA 
Iedere maandag - Stein

In de even weken van het jaar bieden we de Sudarshan Kriya aan en in
de oneven weken ligt het accent op yoga, ademtechnieken en
meditatie. Door dit afwisselende programma laten we je nog meer
ervaren dat er ontelbare mogelijkheden zijn om je te ontspannen en je
hoofd leeg maken.  
 
Data, Locatie & Kosten 
Kriya: 29 okt, 11, 12, 19, 26 nov 
Yoga-Adem-Meditatie: 5, 19 nov 
Tijden: 19:00-21:00 
 
Art of Living Centrum Zuid-Limburg 
Adres: Mauritsweg 34, Stein 
Kosten: € 7,- per avond, strippenkaart € 6,- 
(abonnementhouders gratis) 
Info l Bel Orana 06-43800409 l Aanmelden  
 

SILENCE NIGHT IN HET BOSHUIS 
24 november - Breda

Een avond waarop je je zult verbazen hoe snel en diep je in jouw
innerlijke stilte komt. We nodigen je uit om de stilte mee naar huis te
nemen en de volgende ochtend het effect te versterken met
de Sudarshan Kriya. Een krachtig moment voor innerlijke rust en het
achter je laten van wat geweest is. 
 

HAPPINESS PROGRAMMA 

Breda: 19 t/m 21 nov 

Eindhoven: 2 t/m 4 nov 

Stein: 16 t/m 18 nov 

aanmelden

INTRO WORKSHOP 

Eindhoven: 11, 24 nov 

Roggel: 4 nov 

Stein: houd de agenda in de

gaten 

aanmelden 
 
MEDITATIE 

Eindhoven: 24 nov 

aanmelden 
Stein: 5, 19, Volle Maan 23 nov 

aanmelden 

 

SATSANG 

Stein: 23 nov 

info & aanmelden 

 

SRI SRI YOGA 

Eindhoven: Yogathon 16 nov 

Info & aanmelden 

Maastricht: iedere di 09:30 & 4,

18 nov 

Stein: 5, 19 nov 

Info & aanmelden 
 
AYURVEDISCH CONSULT 
Breda: 16 nov 

Tilburg: 19 nov 

Eindhoven: 8 nov 

Weert: 5, 26, 27, 28 nov 

Haelen: 28 nov 

Brunssum: 26, 29 okt, 12 nov 

Maastricht: 1, 6, 20 nov 

Neeroeteren: 9 nov 

Boek je consult online 

MEERDAAGSE SPECIAL 

Detox: 5 t/m 9 nov 

Info & aanmelden
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Data & Locatie 
24 november Silence Night 19:00-22:00 
25 november Groeps Sudarshan Kriya 10:00-12:00 
 
Het Boshuis, Stouzdreef 1, Breda 
Info & aanmelden of bel Suresh 06-44258187.

SAVE THE DATE: HAPPINESS PROGRAMMA MET
SWAMI JYOTHIRMAYAH 7-9 DEC AMSTERDAM

WIL JE MEER WETEN?

Like FB Noord-Brabant

Like FB Zuid-Limburg

Wil je iemand van Regio
Zuid spreken? 

Stuur ons een mailtje!

 
 Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je een cursus bij ons hebt gevolgd. 

Via deze link kun je je afmelden voor deze nieuwsbrief van regio Zuid Nederland of je voorkeuren
wijzigen.
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