
 

Sat Nam Beste Kundalini Yogi's, 

We sturen onze gebeden voor kracht en goede gezondheid naar al degenen die door het virus 

getroffen zijn en iedereen die werkt voor de gezondheid van onze gemeenschappen.  

3HO Europa en het Europees Yoga Festival volgen de veranderingen in Frankrijk en Europa met 

betrekking tot het COVID-19 virus en de impact die het heeft op de organisatie  en de doorgang van 

het festival. Wij  houden rekening met de gezondheid en veiligheid van de gemeenschap en zullen de 

aanbevelingen van de Franse (en Europese) regeringen volgen met betrekking tot reizen en 

bijeenkomsten.  

Witte Tantra Yoga heeft in overeenstemming met de huidige veiligheidsrichtlijnen alle bijeenkomsten 

wereldwijd tot het najaar geannuleerd.  

Onze gebruikelijke drie tantra dagen zullen daarom niet plaatsvinden op het Europese festival. 

We zijn actief bezig met de planning  van het festival en het festival zal er dit jaar ook anders dan 

voorgaande jaren uit gaan zien. We zullen de plannen voor het festival rond 15 mei 2020 bevestigen. 

De inschrijving is nu geopend, maar we zullen pas vanaf half mei betalingen aannemen.  

 

Het is belangrijk voor ons om de jaarlijkse bijeenkomst van onze yoga familie niet te missen. Sinds de 

beschuldigingen tegen Yogi Bhajan aan het licht zijn gekomen, is onze gemeenschap geschokt en de 

behoefte om samen te komen, in persoon, voelt essentieel.  Samen kunnen wij dit verwerken en 

manieren  vinden om verder te gaan, in groepsbewustzijn.  We plannen een speciale ruimte met 

neutrale facilitatie op het Europese yoga festival om ons in staat te stellen dit proces samen voort te 

zetten.  

Aangezien er een weg is door elk blokkade, zien we dit als een kans om het festival te houden op een 

andere manier, met een hechtere samenkomst van onze yoga-familie. 

2020 luidt inderdaad een nieuw tijdperk in.  We zijn toegerust om verandering te omarmen door de 

leringen die we ontvangen hebben.  We kunnen de veranderingen die de mensheid en onze 

gemeenschap ondergaat met onze beoefening ondersteunen en de verandering zijn die we willen 

zien.  

Sat Nam  

3HO Europa en het Europees Yoga Festival. 

  

  


