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                                                                            Winter 2021 - 2022      

                            Wij wensen iedereen vreugde en vrede in 2022! 
                   
 
 

              2022                                                                                                                                                                  
 
                                                                                          Groetjes van Marijke en Ellen  

                  

Shanti betekent letterlijk Vrede; Innerlijke Vrede. Het is Sanskriet en daarin betekent een woord veel meer dan alleen de letterlijke 

betekenis. Shanti verwijst ook naar een staat van Genade, Bliss en Gelukzaligheid. Waar de oordelende geest weg blijft en we aanwezig kunnen 
zijn bij dat wat er op dit moment is, ervaren we Innerlijke Vrede. Dat lijkt op een euforische staat van gelukzaligheid, stilte, rust en simpelweg 
aanwezig zijn. Ons daarmee verbinden biedt veerkracht in onzekere tijden. 
 
Door deze Corona periode zijn we nog bewuster geworden dat we zulke goede leszalen hebben met veel ruimte en goede 
ventilatiesystemen. De groepen zijn structureel kleiner gehouden zodat er ruim 1,5 meter afstand is, Iedereen hield zich goed 
aan alle voorzorgsmaatregelen. Afgelopen jaar zijn er dan ook wederom NUL besmettingen geweest, met dank aan iedereen! 
 
Vanwege strengere maatregelen, de controles maar soms ook door persoonlijke reden zijn er afgelopen maand helaas toch een 
paar mensen afgevallen. Om het huidige lesrooster en bijbehorende tarieven te kunnen blijven waarborgen, is het belangrijk dat 
er voldoende mensen per lesgroep blijven. Vertel het eens aan anderen en neem zodra we weer beginnen iemand mee voor een 

gratis proefles of attendeer ze op ons lesrooster www.beweegenleef.nl / er is genoeg keuze! 

        
           yoga: ochtendlessen, avondlessen, seniorenlessen, stoelyoga, zumba gold, nordic walking 
                                                            men kan altijd eerst bellen voor een passend advies 
 

Er komt nog een mooie nieuwjaarsactie aan voor degenen die een nieuw lid aanbrengen, dus vraag alvast eens rond. 

Afgelopen weken zijn we toch weer in allerlei maatregelen terecht gekomen maar 
het is best vlot verlopen en ik bedank iedereen voor het begrip, het meebewegen, 
de lieve berichtjes en het vertrouwen in ons terwijl de lockdown toch weer keihard 
over ons heen komt. Maar met zijn allen bewegen we het beste erin mee zoals 
eerder ook is gelukt, ook al voelen we soms weerstand. En dat is normaal.  In de 
Yogalessen zijn we daar eigenlijk continue mee bezig, dat is waar yoga over gaat. 
Naar binnen gaan, contact maken met wat er is en ons ook kunnen verbinden met 
iets wat soms moeilijk is. Of het nu fysiek of mentaal is (vaak beide); leren 
accepteren, het omarmen i.p.v. afstoten geeft ons zoveel meer vrijheid, ruimte en 
innerlijke vrede en maakt ons mentaal veerkrachtiger, ook in lockdowns…  

Terwijl de wereld om ons heen harder lijkt te worden, kunnen wij in contact blijven 
met ons diepere zelf, vanuit een mild hart. De laatste weken zijn we bezig geweest 
met diverse oefeningen en series rondom de oneindige Hartskwaliteiten. Er mag 
veel niet maar er kan heel veel meer wél en dat blijft ook ons uitgangspunt. We 
hebben alle zalen en uren alvast voor jullie gereserveerd en waar nodig gaan we 
“gewoon” in ons ritme verder op Zoom. Voel je welkom!  

Shiatsu behandelingen in de Meteoor mogen doorgaan omdat ik als gecertificeerd A+ therapeut ben aangesloten bij RBCZ.  
Mijn behandelingen komen in aanmerking voor vergoeding vanuit je aanvullende verzekering (valt onder alternatieve zorg). 

                                                                       Alle 1 op 1 buitensessies kunnen ook doorgaan. 
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Vind je het moeilijk om kalm en positief te blijven of om niet in allerlei gedachten, oordelen of angst terecht te komen? 
                                                     Wil je graag ontspannen en compassievol 2022 ingaan? 
 
Doe dan mee met onze yogalessen, mediteer eens wat vaker, volg een Mindfulness - of Compassietraining of gun jezelf een ontspanningsmassage.  
Met Shiatsu ( = acupressuur) kunnen we bepaalde technieken inzetten waarmee signalen worden opgepakt door ons oerbrein. Ons zenuwstelsel komt erdoor 
tot rust en meer in balans. Door aanraking (alle behandelingen gaan over kleding heen) komt tevens oxytocine vrij wat je rustiger en relaxter laat voelen.  
Oxytocine staat bekend als het ‘knuffelhormoon’, maar helaas kunnen we nog steeds niet zoveel “huggen” als we zouden willen.  
 
Je kunt dit superstofje óók op andere manieren aanmaken.  
Aai je huisdier, wandel in de natuur, mediteer, lach, dans, 
voer een fijn gesprek of luister naar mooie muziek. 
Oxytocine verlaagt je bloeddruk, verbetert je geheugen,  
versnelt genezing bij ziekte...    en dat is nog maar het  

begin van de lange lijst met voordelen.   
 
Beweeg, lach en ontspan iedere dag! 
 
Kijk voor ons oxytocine aanbod op: 
 https://www.beweegenleef.nl/groepslessen/ 
leslocaties-en-lesrooster/ of in de agenda: 
https://www.beweegenleef.nl/contact/agenda/ 

 

                        Gun jezelf wat ontspanning: reserveer een Shiatsu massage                                                                                                

                                                                                                                                                                                       praktijkruimte in de Meteoor, Oss 
   Heerlijk om hiermee tot rust te komen maar ook voor… 

-  het voeden van je yinne energie in deze koude periode 
-  om je energiebalans optimaal te houden    
-  je immuunsysteem een boost te geven 
-  ter preventie of het verminderen van bepaalde klachten                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bij Shiatsu lig je op een dikke zachte mat en we behandelen over dunne kleding heen. Meer informatie over Shiatsu:  
http://www.beweegenleef.nl/individueel/shiatsu-massage   Uiteraard werken we volgens de voorzorgsmaatregelen, opgesteld 
vanuit RIVM en de beroepsvereniging NVST. Stuur gerust een e-mail om alvast een plekje te reserveren. 

                        maandagavond vanaf 19.00 uur / dinsdagmiddag vanaf 13.00 uur/ vrijdag om 11.30 uur 

Shiatsu werkt goed bij diverse fysieke en/of mentale klachten  o.a. slaapproblemen, hoofdpijn, spijsverteringsproblemen, nek-

schouder-rugklachten, spanningsklachten, stress, burn-out, blaasproblemen, overgang, etc.  Eerste sessie slechts 40 euro. 
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                         Mindfulness en Coaching, ook online mogelijk 

Heb je behoefte aan ondersteuning om minder last van stress of angst te ervaren, wil je minder piekeren? Wil je jouw mentale 
weerbaarheid verbeteren, beter ademen, meer ontspannen, voluit kunnen leven middenin in onzekerheid? Je bloeddruk 
verlagen of beter slapen? Er zijn in deze lockdown extra mogelijkheden voor Online Mindfulness, Coaching of losse Meditatie- 
en Ontspanningssessies. Dus zit je erdoor heen, heb je hulp nodig om meer inzicht of meer rust te krijgen of om stappen vooruit 
te zetten, op welk thema dan ook, stuur een berichtje of bel naar 06-4126286 
 
Voor deze sessies gebruiken we videobellen via ZOOM. Je kunt dus thuis op je stoel achter een laptop, tablet of pc meedoen. 
Ik ben gecertifieerd categorie 1 trainer (VMBN) en complementair therapeut (RBCZ)) en geef sinds de Corona epidemie ook 
online trainingen en consulten waarbij vaak vergoedingen mogelijk zijn door verzekeraars.  

                                                                  
                                                                     Gratis telefonische intake is mogelijk 
 

 

                                                                               
  
                                                                       Gratis telefonische intake mogelijk 
 

Eerstvolgende Mindfulness basistraining:  24 januari 2022    Check: https://www.beweegenleef.nl/contact/agenda/  
Bij maatregelen vanuit de overheid kan de aanvang in overleg doorgeschoven of online via Zoom opgestart worden.  
De cursusruimte is Corona proof en we houden 1,5 meter afstand. Vraag gerust alvast een optie aan. 
 
De basistraining heeft 8 bijeenkomsten / om de week  les / individueel, tweetal of kleine groep ( max. 5 personen)  
Vraag via info@beweegenleef.nl  informatie aan of lees meer op: http://www.beweegenleef.nl/mindfulness/basiscursus-mindfulness 

 

Op onze oefenavonden Mindfulness waarin diverse meditaties ben je iedere maand welkom. Ongeacht wel/geen ervaring,  
voor iedereen mee te doen, zowel voor vaste deelnemers als per losse les of voor introduceés te reserveren. Ook Corona proof.              

Eerstvolgende meditatieavond:  14 februari 2022  /  iedere 2e maandagavond in Oss /  20.30 – 21.45 uur 

 

Sangha bijeenkomst: 17 januari 2022 
 
Iedere 3e maandagavond van de maand  
in natuurgebied de Maashorst /  19.00– 21.30 uur. 
Vind je het fijn om met gelijkgestemden in een Sangha actief te zijn?   
Samen mindful eten, wandelen en mediteren, Corona proof.  
https://www.beweegenleef.nl/mindfulness-oss/sangha/ 
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