
Ayurveda, Yoga & 
Vedanta 

met Alaknanda Puri 
Vrijdag 17 juli t/m woensdag 22 juli 

 
Programma: 
Vrijdag 17 juli 

19.30-21.30 uur Japa en Meditatie (17,50)  
Zaterdag 18 juli   

9.30-11.30 uur SUKSHM VYAYAM (17,50 euro) 
13.30 – 15.30 uur Introductie Vedanta (17,50 euro) 

Zondag 19 juli  
10.00 – 12.00 uur SUKSHM VYAYAM (15,- euro) 

13.30 – 15.30 uur Vedanta filosofie (17,50 euro) 
16.00 -  17.30 uur Kirtanszingen ( 15 euro) 

Maandag 20 juli 
9.30 – 11.30 uur SUKSHM VYAYAM (15,- euro) 

19.00 – 20.15 uur Indiase Zwangerschapsyoga (12,50 euro) 
20.30 – 21.45 uur Meditatieles ( 12,50 euro)  

Dinsdag  21 juli  
9.30 – 11.30 uur SUKSHM VYAYAM (15,- euro) 

Woensdag  22 juli  
9.30 – 11.30 uur SUKSHM VYAYAM (15,- euro) 

19.00 – 21.45 uur Ayurvedische Basiskennis (25 euro) 
 

De kosten zijn € 165,- voor de gehele week. 
Een dag of een dagdeel volgen is ook mogelijk. De kosten hiervoor 
staan achter de les.  Met een yogaMAANDabonnement ontvang 

je  eenmalig 5 euro korting, met een intensief abonnement 

ontvang je 7,50 euro korting.                     Z.O.Z. 
Inschrijven kan via info@yogamaarssen.nl, voor vragen kun je 

contact opnemen met Liesbeth telefoonnummer 06 53471436. 

mailto:info@yogamaarssen.nl


 
Wie is Dr Alaknanda Puri 

Alaknanda is de jongste dochter (32 jaar) van wijlen Baba Santosh 

Puri en Narvada Devi Puri ( Mataji) twee spirituele leraren. Zij 

heeft haar studie Ayurveda gevolgd aan de Dev Sanskriti 

Universiteit in Haridwar. In zuid India heeft ze de 6 jarige  

universitaire opleiding Ayurvedische arts afgerond. Meer 

informatie vind je op www.yoganga.org  

 

Wat kun je verwachten in de lessen: SUKSHM VYAYAM: Deze 

bekende opeenvolging van ademhalingsoefening en asana's 

zijn afkomstig van yogi's van de hoge Himalaya en Tibet. 

Deze subtiele oefeningen zoals weergegeven in de lessen 

van de Vyayam praktijk Hatha Yoga bestaan uit zachte 

vloeiende bewegingen en hebben een diepe reinigende 

werking op het lichaam en werken verhelderend voor de 

geest.  

Ayurveda is niets anders dan één zijn met de elementen van 

de natuur, kennis hebben van het leven. De mens bestaat uit 

alle elementen: aarde, water, vuur, lucht en ruimte. Welke 

element(en) het meeste aanwezig zijn bepaald jouw 

constitutie en jouw behoeftes in het leven. Leer hierover 

meer tijdens de Ayurvedische lessen. 

 

Vedanta filosofie: 

Vedanta is de leer van Non dualiteit. In deze lessen word je 

meegenomen in de filosofie van Vedanta. Laat je verrassen 

en inspireren om de wereld door een andere bril te bekijken. 

Wat is werkelijkheid en wat niet? 

 

http://www.yoganga.org/

