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ALGEMEEN JAARVERSLAG VAN ACTIVITEITEN St. KYM OVER HET JAAR 2019
Programma’s in Sterksel
In 2019 waren er in Sterksel, net als in voorgaande jaren, 9 programma’s, inclusief 2 Tweede Kriya
weekend programma’s. Totaal aantal ingewijden in 2019 in Sterksel: 55. Het totaal van de
inwijdingen in NL/België in 2019 bedroeg 68. Hoewel het aantal inwijdingen dit jaar iets terugliep
t.o.v. het gemiddelde, neemt het aantal deelnemers van kriya beoefenaren aan de diverse
programma’s steeds verder toe. Er is ook grote belangstelling uit het buitenland.
De meeste meditatie-programma’s in Sterksel zijn in het Engels. Het Paasprogramma is
traditioneel Duitstalig. Na twee jaar (2017 en 2018) ontbreken van het Franstalige programma in
juli, is dit in 2019 toch weer opgestart, op initiatief van de Franse organisatoren. Het eindeAugustus programma werd in 2019 traditioneel weer opgeluisterd door de aanwezigheid van onze
Indiase Meester Baba Prajnananandaji, in gezelschap van Swami Atmavidyananda. Tijdens het
Pinksterprogramma was er medewerking van de Indiase Swami Achalananda.
Meditaties en inwijdingen buiten Sterksel
De meditaties buiten het Kriya Yoga Centrum vonden in 2019 zoals gebruikelijk plaats in
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, in resp. de woning van Riele Wöppner, de Yogapraktijk van
Frans en Petra Helwig en in Centrum “De Ruimte.” In Amsterdam en Rotterdam was er dit jaar
geen weekendprogramma met inwijdingen. In Den Haag was er een verkort inwijdingsweekend met
4 inwijdingen.
NB: er wordt ook ieder jaar een aantal Nederlandstaligen ingewijd in België. De groep in Brussel is
niet meer actief, die in Gent wel. Er werden daar in 2019 tijdens het jaarlijkse retreat van Claudia
Cremers (voorheen door Petra Helwig geleid) 9 personen ingewijd in het Karmelitessen klooster
waar het retreat plaatsvindt. Patrick Christens is actief als centre leader in Gent, Jos Ide in Kortrijk.
Deelname aan programma’s buiten Nederland door Nederlandse leraren
Peter van Breukelen en Claudia Cremers hebben ook in 2019 diverse Europese landen bezocht
om Kriya Yoga te onderwijzen. Er werden door hen lezingen en inwijdingen gegeven in o.m. België,
Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Letland, Polen, Oostenrijk, Servië, Spanje, het VK en
Zwitserland. Petra Helwig doet voorlopig geen Kriya Yoga programma’s. Peter van Breukelen hield
in 2019 een geslaagd fundraising retreat in Zweden, bij Giri Prins. Claudia Cremers deed een
nieuw retreat in Ankara/Turkije en nam met Swami Divyaswarupananda deel aan een yoga event in
Kenia/Nairobi. Er was ook weer een programma in Kameroen/Yaoundé.
De Nederlandse leraren namen in Juni en in September deel aan het internationale programma in
de Ashram van Tattendorf/Oostenrijk, waar ook de Indiase leraren Swami Achalananda,
Atmavidyananda en Paramahamsa Prajnanananda deel namen, alsmede Swami Mangalananda
en Uschi Schmidtke.
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Financiën
Het bezoekersaantal was in 2019 onverminderd hoog. Veel mensen hebben een bijdrage
gedoneerd en ook kwam een Belgische erfenis ter beschikking van het Kriya Yoga Centrum.
Overig
De oude meditatiezaal wordt sinds eind 2018 gebruikt als dormitorium voor mensen die niet meer
in de kamers terecht kunnen. Het was de bedoeling dat op termijn daar enkele kamers gerealiseerd
zouden worden. Dit project stagneert nu, aangezien er (nog) met de Gemeente Heeze-Leende
wordt overlegd.

