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Kerstboodschap
Onze diepste angst is niet dat we

Nieuwsbrief december 2014

ontoereikend zijn.
Onze diepste angst is dat we oneindig
machtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis, waar
we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af: Wie ben ik dat ik
briljant buitengewoon aantrekkelijk,
getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent toch een kind van God?
Dat je je kleiner voordoet dan je bent
komt de wereld niet ten goede.
Er is niets verheffends aan je kleiner voor
te doen dan je bent, opdat de mensen
om je heen zich vooral niet onzeker
gaan voelen.
Wij zijn geboren om de luister van God
uit te dragen die in ons woont.
Niet in slechts enkelen van ons, maar in
ons allemaal.
Als wij ons licht laten schijnen, geven we
anderen onbewust toestemming dat
ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze angst,
bevrijdt onze aanwezigheid
automatisch anderen.
Nelson Mandela, Inaugurale rede 1994)

Lieve lezer,
De decembermaand is altijd een goed moment om terug te
blikken op het jaar dat haar einde nadert. Hoewel de tijd van de
yogi op ieder moment van de dag de eeuwigheid is, is hij zich
bewust van de onzichtbare kracht die zijn handelingen stuurt en
een idee van tijd introduceert in zijn dagelijkse bestaan.
Heb je dit jaar de dromen die je innerlijk reeds zag kunnen
materialiseren? Welke hoogten en diepten heb je in het bewustzijn
bereikt? En waar gaat je hart naar uit voor het jaar dat gaat
komen? Welke doelstellingen heb jij voor 2015?
Het zijn vragen die je leven voorzien van een flinke dosis magie.
De redactie van onze nieuwsbrief is benieuwd naar jullie
ervaringen. Heb je een mooi verhaal? Een gedicht, misschien. Iets
wat je met gelijkgestemden wilt delen? Laat het ons gerust weten.
Het komende jaar wordt jullie jaar!
In deze feestelijke decembernieuwsbrief nodigen we je van harte
uit voor onze kerstviering op 23 december, we brengen een aantal
nieuwe ideeën naar voren zoals een nieuw soort opleiding die
eigenlijk een korte opfriscursus is en je krijgt een overzicht van de
opleidingen die gepland staan voor februari.
Daarnaast hebben we talloze nieuwe ideeën zoals een workshop
‘Websites bouwen met Wordpress’ en we lichten alvast een tip van
de sluier op betreft een nieuw initiatief: ‘Vrienden van Stichting
Integrale Yoga Nederland’.
Wij wensen je een magische decembermaand!
Team Integrale Yoga Nederland

Columns Agastya
INTEGRALE YOGA I
De mens van nu is niet perfect, maar wel bijzonder. Het mysterie
dat de mens wel is, is moeilijk te ontrafelen. Hij heeft geen hoge
dunk van zichzelf en het zou waarschijnlijk beter zijn als hij in zijn
eigen toekomst kon kijken.
Hier is onze Integrale Yoga van onschatbare waarde, omdat het
feit te weten wat er aan het einde van onze weg te wachten
staat hem zou kunnen helpen. Het bewustzijn is de hefboom. Het
universum waarin wij leven is bewustzijn, weliswaar versluierd door
zijn kijk op zijn eigen zien. Maar toch. Een bewustzijnsversnelling is
nou niet iets waar hij op zit te wachten. De mens zoals hij is moet
zich verfijnen, zich openstellen voor die Almacht boven zijn hoofd
en in het hart.
Op momenten wanneer het innerlijk licht is ontstoken en de
‘Kracht van boven’ zijn stilte mededeelt verblijft ons bewustzijn
alleen. Zij is zoekende, door de strijd met haar ziel en trillende pijn,
naar de pure Volmaaktheid die haar aangedane natuur nodig
heeft.
Agastya
Oprichter Integrale Yoga Nederland
Op een late zomeravond in 1978 werd hij
overdonderd door een plotseling visioen van,
naar later bleek, Soefimeester Hazrat Inayat
Khan. Van het ene op het andere moment
ging hij een geestelijk leven leiden.
Het Soefisme van Inayat Khan en de Integrale
Yoga van Sri Aurobindo waren bepalend voor
zijn pad.
Een pad dat begon met het geven van
geestelijke lessen, het verrichten van
wonderbaarlijke genezingen, het stichten van
een leefgemeenschap, Ayurvedische klinieken
en een school. Gaandeweg op dat pad
overkwam hem iets wat hij niet voor mogelijk
had gehouden: hij belandde in uiterst
materiële kringen op aarde: vastgoed en
effectenhandel.
Als een soort Leonardo da Vinci van deze tijd
ontwikkelde hij systemen om koersen te
voorspellen, gaf beleggingsadviezen en
ontwierp software, gebaseerd op geestelijke
principes, voor beleggers en bedrijven.
Het geestelijk werk kreeg in de laatste jaren
van zijn aardse bestaan een bekroning in
diverse Meesteropleidingen en de Maha
Yoga. Veel van zijn lessen zijn vastgelegd in
transcripties en er zijn ook diverse video’s
gemaakt van webinars en Maha
Yogabijeenkomsten.
Daarnaast heeft hij twee boeken geschreven:
Totaalbewustzijn I en II.

Er komt een tijd dat ook ons lichaam is als een beker van Saki,
zodat wij in grootse eenzame uren de sferen van onvergankelijk
Licht kunnen bezoeken.
INTEGRALE YOGA II
Het is vreemd dat je, om erachter te komen hoe je in elkaar zit,
vaak door moet dringen tot de diepste lagen van het leven. Zo
gezien is dan je ‘zondeval’ een zegening. Of dat door de
omgeving ook zo wordt gezien, tja. Miljarden figuren weten het
dan ongetwijfeld veel beter, terwijl het schuim op hun geestelijke
mondjes staat. Ze zijn er niet bij gebaat als het je voor de
geestelijke wind gaat. How deep is hun Love?
Weet u, ons ware wezen heeft grootse plannen met ons en dat is
bijna altijd de reden van ‘onze val’ uit die gezapige wereld van
alledag. Het is een milieuvriendelijkheid die verstikkender is dan de
CO2 uitstoot van een Trabant.
Een kind zal deze werking heel gemakkelijk begrijpen omdat het
rondhuppelt in een voor de gemiddelde mens onbekende
wereld. Voor een kind is het makkelijk te onderscheiden, hij
worstelt niet met onbewust- of bewustzijn. Een kind geeft
onmiddellijk uitdrukking en vorm aan dat wat zijn innerlijk in
beweging zet.
Wie er als mens niet in slaagt zijn Ware zelf te ontdekken, wordt
nooit dat kind. Hij is altijd afhankelijk van krachten waar hij de
oorsprong niet van kent.
Ons Ware zelf streeft ernaar zich te manifesteren en tot gestalte te
worden. Degene die daaraan vorm kan geven, is hij die de weg
van Integrale Yoga bewandelt.
From Agastya with Love
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Kerstviering
Op dinsdag 23 december houden wij een
kerstviering voor onze leerlingen en docenten (i.o.)
Je bent van harte welkom.
Aanvang: 19:30 uur - 21:00 uur.
De viering zal voorzien zijn van live-muziek en
wordt afgesloten door een verrassing
uit onze eigen keuken.
Zij die een muziekinstrument bespelen
en het leuk vinden een bijdrage te leveren
kunnen zich bij ons melden.
De viering is gratis, maar we vinden het fijn als je
laat weten dat je wilt komen.
Heb je yogales op dinsdagavond?
Dan komt deze les te vervallen.
Aanmelden kan bij je yogadocent of door een
mailtje te sturen naar het secretariaat.
Heel graag tot dan!
Team Integrale Yoga Nederland
De viering wordt gehouden in het pand van
Integrale Yoga Nederland
Heemraadssingel 64
3021 DC Rotterdam
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agenda
december
DI

2

Docentopl. beginners en
gevorderden III

DO

4

Docentopl. gevorderden

VR

5

Docentopl. Seniorenyoga,
Ademhalingsdeskundige en
Mediteren met Lopamudra

ZA

6

Docentopl. beginners en
gevorderden

ZO

7

MOPL Supramentale Yoga

DI

9

Docentopl. beginners en
gevorderden III

WO 10

Meditatie / studieklas met Lopamudra

DO 11

Docentopl. gevorderden

VR 12

Mediteren met Lopamudra

ZA 13

Docentopl. gevorderden II

ZO 14

Docentopl. kinderyoga en beginners

DI

Docentopl. beginners en
gevorderden III (diploma)

16

DO 18

Docentop. gevorderden

VR 19

Docentopl. Seniorenyoga,
Ademhalingsdeskundige en
Mediteren met Lopamudra

kerstvakantie
Van maandag 22 december t/m zaterdag
3 januari zijn er geen opleidingen i.v.m. de
kerstvakantie.
De reguliere yogalessen gaan wel door.
Op de volgende feestdagen is het centrum
gesloten:
(dus ook voor de reguliere yogalessen)

ZA 20

Docentopl. beginners en
gevorderden

ZO 21

MOPL Geestelijk Genezen

Donderdag 25 december

DI

Kerstviering

Vrijdag 26 december

23

Woensdag 24 december

Woensdag 31 december
Donderdag 1 januari
I.v.m. de kerstviering op 23 december gaan
de lessen op die avond ook niet door.
De meditatielessen en meditatie/studieklas
van Lopamudra gaan in de kerstvakantie
niet door.
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Van profvoetballer tot Geestelijk Genezer
Als 17 jarige jongen was hij een veelbelovend talent bij Feyenoord
en speelde hij voor het Nederlands Elftal. Maar toen hij geen
contract kreeg aangeboden bij het 1e elftal hield hij het voor
gezien en zegde de voetbalwereld vaarwel.
“Voor mij is het alles of niets.”
Een bijzonder lastige periode brak aan in zijn leven. Een
beroepskeuzetest had uitgewezen dat hij dominee kon worden,
maar hij koos voor een studie fysiotherapie, die hij afmaakte
waarna hij diverse baantjes had in sportscholen, maar niets
daarvan interesseerde hem werkelijk.
De kentering in zijn leven kwam toen hij in 2002 in aanraking kwam
met de Integrale Yoga. Hij ging op les aan de Bergsingel bij het
centrum van Fazal Mai (wiens yoganaam destijds nog Mataji
was). In dezelfde periode begon hij een opleiding tot klassiek

Dennis in zijn praktijkruimte aan de Heemraadssingel

acupuncturist. Fazal Mai zag wel mogelijkheden in hem en nam
hem onder haar hoede. Ze bood hem aan dat hij zijn praktijk bij
haar kon uitoefenen, liet hem kennis maken met de ayurveda en
wakkerde de aspiratie voor het Werk in hem aan. Hier en daar
werden er wat scherpe kantjes van deze ruwe diamant geslagen
maar dit alles gebeurde onder de mantel der liefde. Niet voor
niets noemt Dennis haar nog steeds zijn “tweede moeder”.
Fazal Mai zag een goed genezer in hem en introduceerde hem bij
Agastya. Hoewel Dennis aanvankelijk wat sceptisch was ten
aanzien van de ‘geheimzinnige handtechnieken’ die Agastya
hem leerde is hij ze wel gaan toepassen. Zo kwam hij er
proefondervindelijk achter dat de methode van Agastya op een
heel ander niveau werkt dan de technieken van de acupunctuur
en ayurveda die hij tot dan toe tot had toegepast.
In 2010 kreeg hij een baan aangeboden in België. Daar
behandelde hij vier patiënten in een uur; zo’n 30 - 40 per dag. “Ik
ging van kamertje naar kamertje; een soort lopende band werk
dus. Ik had geen tijd om lang na te denken, moest snel diagnoses
stellen en beslissingen nemen t.a.v. de behandelmethode. Daar
heb ik heel veel ervaring opgedaan. Ik leerde te vertrouwen op
DAT.”

Met zijn trotse ‘moeder’ Fazal Mai (Mataji)
“Ik houd ervan mezelf een beetje onder druk te
zetten. Soms komt de Kracht over me heen, dat
geeft zoveel macht, dan weet ik zeker dat de
behandeling slaagt. Als je jezelf helemaal herleidt
tot dat Ene leidende principe, dan zie je die hand
die aan het werk is niet meer als je eigen hand,
het wordt gewoon gedaan.”

In zijn eigen praktijk gaat het er heel anders aan toe. “Ik neem de
tijd voor iedere patiënt. Het is belangrijk mensen aandacht te

Dennis Luiten is verbonden aan ons Centrum voor

geven. Als mensen binnenkomen moeten ze wat kunnen

Integrale Yoga Nederland als

vertellen. Ik vindt het ook interessant de mens achter de kwaal te

acupuncturist/geestelijk genezer, yogadocent,

leren kennen. Wat is de sociale situatie, en noem maar op.”

geeft les in de Meesteropleiding Geestelijk

Er komen mensen met allerhande klachten bij hem, van rug- en

Genezen en is mede verantwoordelijk voor onze

nekklachten tot kanker, van extreme vermoeidheid tot psychische

prachtige tuin.

klachten.
In het jaar voor zijn aardse vertrek leerde Agastya hem de

www.klassiekeacupunctuur.nl

methode van de Hogere Geestelijke Geneeskunde, een geheel

dennis-luiten@hotmail.com

nieuwe geneeswijze die door Dennis veelvuldig wordt toegepast

Heemraadssingel 64

en die hij steeds verder ontwikkelt d.m.v. meditatie en inzichten

3021 DC Rotterdam

die hij krijgt tijdens behandelingen.

06 - 13.15.69.93
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Nieuws Opleidingen
- NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW Begin 2015 staan weer diverse opleidingen

OPFRISCURSUS VOOR DOCENTEN INTEGRALE YOGA.
- NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW -

gepland.
Helemaal nieuw is de opfriscursus voor
docenten Integrale Yoga, waarover
hiernaast meer informatie.
Deze cursus kan ook interessant zijn voor
mensen die al geruime tijd lesgeven en
behoefte hebben aan feedback en nieuwe
inspiratie.
Heb je belangstelling voor één van deze
opleidingen of vragen erover?
Neem dan contact met ons op.
Wij staan je graag te woord!
Wil je een afspraak maken voor een
kennismakingsgesprek? Vul dan het

Heb je enige jaren geleden een opleiding docent Integrale Yoga
voor beginners en evt. gevorderden gevolgd, maar er sindsdien
niets meer mee gedaan?
Zou je graag een korte herhalingscursus volgen zodat je eventueel
het lesgeven kunt oppakken?
Wij gaan deze cursus aanbieden op 8 vrijdagochtenden
van 09:30 – 13:00 met aansluitend lunch.
Vrijdag 13 maart t/m 10 juli 2015;
Iedere 2e en 4e vrijdag van de maand; 8 mei Meivakantie.
Er zullen 8 theorielessen en 8 Hatha yoga met adem/meditatielessen
worden gegeven.
Kosten: 450,=
Docent Integrale Yoga voor Beginners
Dinsdag 17 februari t/m 14 juli 2015;
24 feb. Voorjaarsvakantie; 5 mei Meivakantie
Docent Integrale Yoga voor Gevorderden
Dinsdag 17 februari t/m 14 juli 2015;
24 feb. Voorjaarsvakantie; 5 mei Meivakantie

kennismakingsformulier in of bel naar:
010 - 249 93 22.

Docent Integrale Yoga voor Gevorderden II
Donderdag 5 maart t/m 18 juni 2015;
7 mei Meivakantie; 14 mei Hemelvaart
Docent Integrale Kinderyoga
Maandag 2 maart 2015 t/m 29 juni 2015
6 apr. Pasen; 27apr. Koningsdag; 4 mei Meivak.; 27 mei Pinksteren
óf Woensdag 18 maart 2015 t/m 24 juni 2015
Meivakantie 6 mei
Eén lesdag per week; 14 lesdagen
Docent Integrale Zwangerschapsyoga
Woensdag 18 maart 2015 t/m 24 juni 2015
meivakantie 6 mei
Eén lesdag per week; 14 lesdagen
Docent Integrale Yoga voor Senioren
Vrijdag 6 maart t/m 17 juli 2015
Iedere eerste en derde vrijdag van de maand;
10 ochtenden 09:30 – 13:00 met aansluitend lunch
Docent Ademhalingsdeskundige
Vrijdag 6 maart t/m 17 juli 2015
Iedere eerste en derde vrijdag van de maand;
10 ochtenden 09:30 – 13:00 met aansluitend lunch
Meditatie verdiepingsopleiding
Donderdag 2 april t/m 18 juni 2015
Iedere week; totaal 10 ochtenden 09:30 – 13:00 met aansluitend
lunch
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Als een Maenade van de cirkels van verlangen
Rondom een Licht dat zij niet moet durven raken,
Zich haastend naar een verre onbekende bestemming,
Zo volgde de aarde de eindeloze reis van de Zon.
Een geest slechts half ontwaakt in de omloop door de leegte
Die aan de boezem van Onbewustheid het leven verdroomde
Droeg deze eindige wereld van gedachte en daad
Door de onbeweeglijke trance van de Oneindigheid.
Een onveranderlijke stilte bewoog met haar mee:
Een gevangene van snelheid op een juwelen wiel
Zij sprak met het mystieke hart van de Ruimte.
Tussen het dubbelzinnige zwijgen van de sterren
Was zij op weg naar een of ander ongeopenbaard gebeuren
Savitri, een Legende en een Symbool, is het

En haar ritme was een maat voor de langdurige maalstroom van de

poëtische meesterwerk van Sri Aurobindo

Tijd.

(1872-1950), India’s revolutionaire denker,

In onophoudelijke beweging aan de purperen rand

yogi en visionair. Zijn in het Engels
geschreven boeken hebben duizenden
mensen in de wereld geïnspireerd. Sri

Spoedde dag na dag voorbij als kleurige spaken
En door een betovering van wisselende kleurschakeringen van de
lucht
Tekenden de seizoenen in een verbonden veelbetekenende dans

Aurobindo’s Savitri is waarschijnlijk het

Het symbolische schouwspel van het veranderende jaar.

langste epos in de Engelse taal met een

Over de brandende loomheid van de grond.

lengte van 23.813 regels. Vertalingen van

Trok de Zomer met zijn praal van gewelddadige middagen

dit mantrische gedicht zijn verschenen in
meer dan 20 talen.
Sri Aurobindo gebruikte de volle rijkdom

En drukte zijn tirannieke stempel van verzengend licht
En het blauwe zegel van een weidse gepolijste hemel.
Toen, in zijn vurige bezwijming of gestolde stijfheid,
Barstte het regenseizoen los op razende vleugelen van hitte,

van de Engelse taal om de diepe spirituele

Deed met bliksemschichten opschrikken de rusteloze sluimer van de

kennis over te brengen die in India in de

lucht,

loop van duizenden jaren is ontwikkeld en

Geselde de verdoofde grond met levenbrengende stromen,

waaraan hij een nieuwe evolutionaire

Overschaduwde met weerlicht en donder en storm-gevleugelde

betekenis heeft gegeven met zijn visie op
een positieve toekomst van de mensheid.
Sri Aurobindo’s spirituele metgezel, Mirra

duisternis
De sterre-verdedigde deuren van ’s hemels schemerige slaap,
Of overdekte vanuit het gouden oog van haar minnaar
Met samengepakte wolkensluiers het bruine aanzien van de aarde.

Alfassa, ook bekend als De Moeder (18781973) beschouwde Savitri als “de hoogste

Dan geselde een laatste kolossale stortvloed het dode slijk

openbaring van Sri Aurobindo’s visie” en zijn

En een afnemend gerommel liet alles stil,

ultieme boodschap; “Savitri is de
profetische visie van de
wereldgeschiedenis met een vooruitblik op
de toekomst van de aarde”.

Of alleen het modderige sijpelen van wegebbende overstromingen
Of slechts een fluisteren en zwaaiend groen van bomen.
De aardse stemming veranderde nu; zij lag gekalmeerd in rust,
De uren gingen voorbij met trage tevreden tred:
Een ruime en kalme lucht herinnerde zich vrede,
De aarde was de kameraad van een gelukkige zon.
Een kalmte kwam dichterbij als was het het naderen van God,
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Een licht van mijmerende trance verlichtte grond en
hemel

Doch weldra werd de verbinding van de ziel met de

En een vereenzelviging en extase

vorm zeker;

Vulde het afgezonderde hart van meditatie.

De schemerige spelonk werd overstroomd met
langzaam bewust licht,

Op dit verheven, glansrijke moment van de goden

Het zaad groeide uit tot een tere wonderschone knop,

In antwoord op de aardse hunkering en haar roep om

De knop onthulde een grootse en hemelse bloem.

gelukzaligheid

Terstond scheen zij een machtiger ras te vestigen.

Kwam een grootsheid vanuit onze andere landen.

Gearriveerd op de vreemde en dubbelzinnige globe

Een stilte onder het rumoer van aardse dingen

Leefde het kind dat zich inwendig een ver huis

Onthulde onveranderlijk het geheime Woord,

herinnerde

Een machtiger toevloed vulde de vergeetachtige klei:

Beschermd in de lichtende cel van haar geest,

Een licht was ontstoken, een geheiligde beeltenis

Alleen tussen mensen in haar goddelijker aard.

gemaakt.

Zelfs in haar kinderlijke bewegingen kon de nabijheid

Een bemiddelende lichtstraal heeft de aarde

Worden gevoeld van een licht dat nog voor de aarde

aangeraakt

wordt verhuld,

En overbrugde het menselijk verstand en dat van God;

Gevoelens die slechts de eeuwigheid kon delen,

Deze helderheid verbond onze kortstondigheid met

Gedachten natuurlijk en aangeboren aan de goden.

het Onbekende.

Terwijl zij niets nodig had dan haar eigen gezwinde

Een geest bewust van zijn hemelse bron,

vlucht

De hemel vertaald in menselijke gedaante,

Verbleef haar natuur in een krachtige afzonderlijke

Daalde af in de aardse onvolmaakte vorm

sfeer

En weende niet, vervallen tot sterfelijkheid,

Als een vreemde vogel met grootmoedige

Doch bezag alles met grote en kalme ogen.

rijkgekleurde borst

Één was weergekeerd van de transcendente sferen

Die vertoeft op een geheime, vruchtdragende tak

En droeg opnieuw de last van sterfelijke adem,

Verloren in de smaragdgroene glorie van de wouden

Die vanouds gestreden heeft met onze duisternis en

Of vliegend boven goddelijke onbereikbare toppen.

onze pijn;

Op harmonieuze wijze maakte zij indruk op de aarde

Zij hervatte wederom haar goddelijke onvoltooide

met de hemel.

taak:

Zich richtend naar een snel ritme van puur geluk

De overlevende van de dood en van de eonische

En zingend in zichzelf vergleden haar dagen;

jaren,

Elk ogenblik was een klop van het hart van

Opnieuw stond zij met haar peilloze hart tegenover de

schoonheid,

Tijd.

De uren waren afgestemd op een zoetgevooisde
tevredenheid

Want sinds op deze blinde en wervelende wereldbol

Die vroeg om niets, doch alles nam wat het leven gaf

Het aardse plasma trilde van het verlichtende mentale

Onafhankelijk als het ingeboren recht van haar natuur.

En het leven zich van het materiële omhulsel meester

Haar geest leefde dichtbij zijn ouderlijke zon,

maakte

De Adem binnenin van de eeuwige vreugde.

En het Onbewuste teisterde met de behoefte om te
voelen,
Sedert een woord Oneindigheids stilte verbrak,
Werkt er een Moeder-wijsheid in de borst van de

Uit: Het boek van geboorte en queeste;de geboorte
en de kinderjaren van de vlam.

Natuur
Om geluk uit te storten over het hart van zwoegen en
gebrek
En volmaaktheid te drukken op ’s levens struikelende
machten,
Om hemelse waarneming op te leggen aan de
donkere afgrond
En de sprakeloze Materie bewust te maken van zijn
God.
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Workshop
Bouw je eigen website
met Wordpress
Workshop van 3 ochtenden met evt.
aansluitend lunch
zondag 4 januari - zondag 18 januari - zondag
1 februari
09:00 - 12:30 uur
lunch: 12:30 - 13:00 uur (optioneel)

€ 150,-

Wil jij graag een website voor je bedrijf of
voor jezelf maar niet de kosten voor het
laten bouwen van een website? Kom dan
naar deze 3-daagse workshop en bouw je
eigen website van a tot z zelf. Deze kun je
hierna eenvoudig zelf onderhouden.
Kan ik dat wel?
Als je makkelijk je weg kunt vinden op
internet, je bent gewend met een
tekstverwerker als Word te werken en je
kunt bestanden maken en opslaan dan
heb je voldoende basiskennis.
Komen er nog extra kosten bij?
Je moet een domeinnaam en een
hostingpakket regelen bij een
internetprovider. Heb je dit al gedaan,
neem dan logingegevens mee naar de
eerste lesdag.
Nog geen domeinnaam? Dan gaan we
deze registeren op de eerste lesdag.
De kosten voor een domeinnaam en
hostingpakket bedragen ongeveer € 30,00
per jaar. Deze kosten zijn niet bij de
workshop inbegrepen.
Moet ik dan nog een programma
aanschaffen?
Nee, we maken gebruik van Wordpress.
Dit is een zg. open source programma.
Dat betekent dat de broncode vrij te
gebruiken en aan te passen is. Wordpress
is op dit moment de meest gebruikte tool
om websites mee te bouwen. Het is dus
kosteloos en het programma wordt steeds
verder doorontwikkeld en is eenvoudig te
updaten.

Er kunnen maximaal 4 deelnemers meedoen met deze cursus.
Indien je beschikt over een laptop verzoeken we je deze mee te nemen
zodat je daar op kunt werken.
De workshop wordt gegeven door Soerya
Aanmelden door te mailen naar: soerya@integraleyoganederland.nl
of door te bellen naar: 010 - 2499322
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Word jij ook vriend van Stichting
Integrale Yoga Nederland?

Vrienden van

Stichting Integrale
Yoga Nederland

Onze vriendenclub is in wording,
binnenkort meer hierover.....

Column Agastya
Het is wonderlijk te weten dat het gehele bewustzijn in de
mens, die onze zuivere weg van Integrale Yoga gaat en die de
belichaming is van het mentale in levende materie, zich moet
verheffen om met het hogere bewustzijn in contact te komen
en het hogere bewustzijn te laten neerdalen in de totale
omvang van zijn leven.
Dit hogere bewustzijn is echter kalmte, vrede en vrijheid en
brengt een zuivering teweeg in ons wezen. Tevens is het een
kracht, voelbaar als een druk in het hoofd, of een vloeibare
massa die zich verplaatst afhankelijk van je bezigheden, een
band om het hoofd. Deze gevoelens geven de straling aan
van deze kracht die licht uitstraalt.
Het is een bijzondere gewaarwording als je deze kracht ervaart
omdat het de groei van een nieuw bewustzijn in jou begeleidt
en tegelijk met het bewustzijn groeit en het helpt te ontstaan
en te vervolmaken. Volg alles wat er in je gebeurt en observeer
het als een getuige. Je zult voelen en spontaan weten op een
veel directer en meer verlichte manier, door de zuiverheid van
jouw eigen natuur die naar boven komt.
From Agastya with Love
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Moge God U schenken
Gedachten die zich verruimen,
Gevoelens die zich verdiepen,
Vriendschap die onverminderd duurt,
Liefde die nimmer wankelt,
Een schat die voortdurend groeit,
Geluk dat geen einde heeft,
Devotie die tegen alle beproevingen
bestand is,
Licht dat ononderbroken brandt,
Leven dat eeuwig leeft.
God zegene U.
Kerstboodschap Inayat Khan 1925

Heemraadssingel 64
3021 DC Rotterdam
010 - 249.93.22
010 - 476.13.32
www.integraleyoganederland.nl
yogacentrum@integraleyoganederland.nl
www.integraleyogashop.nl
www.yogaopleiding.net
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