
Art of Breathing
7, 8 en 9 februari 2020 in Zwaanshoek

vr 18.00 - 22.00 uur | za & zo 9.30 - 13.15 uur

Leer krachtige technieken en praktische kennis die uw leven kunnen veranderen 

De 'Art of Breathing' biedt krachtige en voor iedereen toegankelijke yoga- en 
ademtechnieken die stress, negatieve gedachten en

emoties sterk verminderen, energieniveaus verhogen, natuurlijke slaappatronen 
herstellen, hart- en hersenfuncties verbeteren 

en ons helpen om tegelijkertijd gefocust en ontspannen te blijven. 

Unieke Yogatechnieken

Leer nieuwe vaardigheden en een effectieve routine die u thuis volgen voor 
meer energie, focus en ontspanning. De praktische oefeningen kunnen 

gemakkelijk in ons dagelijkse leven worden toegepast, geven directe 
resultaten en vragen weinig tijd. Deze technieken worden door tientallen 

miljoenen mensen in 155 landen toegepast.

Stress Management	

De hoeksteen van de 'Art of Breathing' training is een unieke ademtechniek: 
de Sudarshan Kriya®. Door het beoefenen van deze techniek laat u moeiteloos 

opgeslagen spanningen los en ervaart u een rust dieper dan slaap. 



Mind Management

De aangeboden technieken resulteren in mentale helderheid, ruimte en 
rust en verhogen ons zelfbewustzijn. In korte tijd voelt u zich daarnaast 
energiek en emotioneel evenwichtig en kalm. Door inzicht te krijgen in 

de werking van onze mind verruimt tevens ons perspectief op het leven. 

Wetenschappelijke	Achtergrondinformatie	

Van stress verlagen tot diepere rust krijgen, deze technieken hebben een 
aantoonbare impact op de kwaliteit van ons leven. De meer dan 70 

onafhankelijke studies, die zijn uitgevoerd op 4 continenten en 
gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, hebben een uitgebreide 

reeks voordelen aangetoond.

Onafhankelijk onderzoek	heeft	bewezen	dat	Sudarshan	Kriya® aanzienlijk:	

• het	stressniveau	verlaagt	(het	verlaagt	cortisol,	het	stresshormoon)
• het	immuunsysteem	ondersteunt	en	versterkt
• het	optimisme	vergroot
• angst	en	depressie	(mild,	matig	en	ernstige	depressies)	verlicht
• de	antioxidant	bescherming	verhoogt
• de	functie	van	de	hersenen	verbetert	(verhoogt	mentale	focus en	rust

en versnelt herstel	van stressvolle	situaties)
• het	welzijn	en	de	innerlijke	(geestelijke)	rust	verbetert
• de natuurlijke slaappatronen herstelt
• het cholesterol en triglyceride profiel verbetert



Over	de	organisatie	

Als één van 's werelds grootste vrijwilligersorganisaties is The Art of 
Living Foundation toegewijd aan het creëren van een stressvrije, 
geweldloze samenleving. De stichting dient de maatschappij door het 
individu te versterken. Ze is actief in meer dan 155 landen en is een    
non-profit, educatieve en humanitaire organisatie. 

Memberships

• CONGO (Conference of NGOs in Consultative Status with ECOSOC of the
United Nations), Geneva and New York

• International Alliance against Hunger
• UN Mental Health Committee and UN Committee on Aging, New York
• International Union for Health Promotion and Education, Paris
• NGO Forum for Health, Geneva

"We serve society by strengthening the individual"

Over senior trainer Robert Knol

Als voormalig Olympisch atleet en consultant heeft 
Robert aan den lijve ervaren wat de kicks en kosten 
zijn van het jarenlang op je top presteren.

Na zijn sportcarrière heeft hij zich verdiept in 
Performance management en opleidingen gevolgd 
tot ademtrainer, meditatie- en yogaleraar. 
In de afgelopen 15 jaar heeft hij krachtige yogatechnieken
met meer dan 4000 mensen gedeeld in workshops en trainingen.

Als trainer heeft hij programma’s verzorgd voor bedrijven als ABN AMRO, 
Topsport Amsterdam, Shell, Stichting Sporttop, Pharmalead, NAM, 
Gemeente Wieringermeer, Stedin en Unilever.
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