
   

21 - 24 februari 2019 
Driebergseweg 16a, 
Zeist

Kijk voor het volledige programma op

www.amma.nl/activiteiten/
Shobana

Brahmacharini ShoBana 

vier dagen in het amma centrum

◆ amrita yogalessen 

◆ vedische recitatie

◆ ademworkshop

◆ tweeënhalvedag 
   amrita yoga retraite

◆ zondag inspiratiedag



Shobana's programma's zijn voor beginnende en ervaren yogi’s: 
een bijzondere kans om kennis te maken met Amrita Yoga door 
degene die het, onder Amma’s leiding, ontwikkeld heeft!

Amrita Yoga is ontstaan uit Amma’s onvoorwaardelijke liefde en 
verbindt de klassieke hatha yoga met devotie tot een yoga 
van het hart. Door asana’s (houdingen), ademhaling, zang en 
bewustzijnsoefeningen brengt Amrita Yoga je bij de kern van 
stilte in jezelf. 

AMRITA YOGA OMVAT VEEL MEER DAN LICHAMELIJKE OEFENINGEN 



Shobana leerde yoga van haar oom, een directe leerling van 
Swami Sivananda. In 2001 is Shobana in Amma's ashram in 
India gaan wonen en werken. Onder Amma's leiding werkte 
ze sinds 2004 aan de ontwikkeling van Amrita Yoga. Ze kreeg 
hiervoor de “Bharat Vibhuti” een hoge Indiase onderscheiding. 
Shobana praat met veel enthousiasme over haar ervaringen 
met yoga, Vedanta en haar leven met Amma.

Brahmacharini ShoBana 

vier dagen in het amma centrum 21 - 24 februari 2019



Amma inspireert vele mensen door haar lezingen over liefde en hoop 
en natuurlijk door haar darshan: de omhelzing die haar wereldberoemd 

maakte. Geschat wordt dat ze al 38 miljoen mensen over de hele wereld in 
haar armen sloot. Amma’s humanitaire organisatie Embracing the World 

helpt mensen in nood met het realiseren van hun basisbehoeften: voedsel, 
onderdak, onderwijs, gezondheidszorg en inkomen. Sinds 2014 wordt er 

gebouwd aan een Amma Centrum in Zeist.

amma Centrum

mata amritanandamayi, 
beter bekend als ‘amma’, 
reist al meer dan 30 
jaar over de wereld 



AMMA CENTRUM
21 - 24 februari 2019 

Driebergseweg 16a, Zeist

AMRITA YOGA RETRAITE 21-23 FEBRUARI
donderdag 18.00 uur - zaterdag 18.00 uur

VIJF AMRITA YOGALESSEN
TWEE LEZINGEN
MANTRA RECITATIE
MEDITATIE
BHAJANS
SEVA

€160,- incl. MAALTIJDEN & VERBLIJF
(€140,- excl. VERBLIJF)

INSPIRATIEDAG 24 FEBRUARI
zondag vanaf 07.30 uur tot 17.30 uur

07.30 uur VEDISCHE RECITATIE 
(donatiebasis)
10.30 uur ADEMWORKSHOP (€15,-)
13.00 uur LUNCH (€10,-)
14.30 uur LEZING, Q&A, DEVOTIONELE 
LIEDEREN (tot 17.30 - op donatiebasis)

Programma


