
Eeuwenoude en uiterst effectieve methoden worden toegepast om het lichaam te reinigen, te
genezen en te ontspannen. Jarenlang opgeslagen ziekmakende afval- en gifstoffen worden
geholpen het lichaam te verlaten. Je immuunsysteem krijgt een verjongende boost zodat je weer
fit en vitaal door het leven kunt gaan en lichamelijk en geestelijk weer in balans komt. 

Panchakarma

Panchakarma bestaat uit drie verschillende stadia:

7-daags ontgiftingsprogramma onder leiding van Panchakarma-specialist Lita Dash

De voorbehandeling bestaat uit een aantal procedures die het
lichaam voorbereiden voor het oplossen van opgeslagen
afvalstoffen.
De hoofdbehandeling richt zich op het elimineren/verwijderen
van deze afvalstoffen.
De nabehandelingen helpen om het verteringsvuur van het
lichaam te versterken en de gezuiverde lichaamsweefsels te
voeden, verjongen, versterken en in balans te brengen.

Over het algemeen worden niet alle vijf de karma's gegeven. Tijdens
het intake-consult stelt Lita Dash het panchakarma-programma
speciaal voor jou vast. 
Als voorbereiding op de kuur geven wij het advies om minimaal
twee weken voorafgaand aan de kuur onderstaande middelen te
vermijden: koffie, vlees, melkproducten, zoetigheden en suikers,
wit meel, pasta, brood, fastfood, zuur fruit, zure en pittige
voedingsmiddelen, alcohol en tabak. 

Vamana: heeft tot doel om de maag of het eerste deel van de
spijsvertering van giftige stoffen te ontdoen.
Virechana: heeft tot doel het reinigen van de dunne en dikke darm.
Basti: met deze techniek worden kruidenaftreksels of oliën via de
endeldarm in de dikke darm ingebracht. Dit werkt voedend of reinigend. 
Nasya: kruidenoliën en ghee (geklaarde boter) worden via de neus
ingebracht. Deze behandeling wordt gegeven voor verscheidene
klachten en heeft een reinigende werking op alle zintuigen en een 

Rakta-Mokshana: dient om het bloed lokaal te reinigen en te zuiveren
en wordt voornamelijk toegepast bij bloeduitstortingen en
bloedonzuiverheden.

Panchakarma betekent letterlijk vertaald: vijf (pancha) acties (karma). 
Het staat voor de vijf methoden die ayurveda gebruikt om het lichaam te
reinigen van afvalstoffen. Deze vijf acties (karma's) zijn:

      zeer positieve werking op voorhoofd- en bijholten. 

Om het lichaam in conditie te houden is het goed om minimaal één keer 
per jaar een panchakarma te ondergaan. 

In India zijn er slechts twee universitaire opleidingen erkend die als voorwaarde dienen om als ayurvedisch arts praktijk te
mogen houden. Dit zijn de G.A.M.S. (Graduate in Ayurvedic Medicine and Surgery) en B.A.M.S. (Bachelor in Ayurvedic
Medicine and Surgery). Deze opleidingen zijn speciaal door de Indiase regering opgezet opdat het niveau van de
ayurvedische kennisoverdracht gewaarborgd blijft. De studie is zeer intensief: 6 dagen per week en ruim 5 jaar studeren 
en werken, waarna de titel Ayurvedacharya/Vaidya (Ayurveda Dokter) wordt verkregen: “Ayurvedisch behandelaar”. 
In Nederland zijn er slechts enkele “Vaidya's” die de opleiding G.A.M.S. of B.A.M.S. hebben voltooid. 

Diploma B.A.M.S. Berhampur Universiteit, Orissa;
Diploma Panchakarma, Utkal Vadyasala, Puri;
Diploma Food and Nutrition, IGNOU University;
Diploma Panchakarma, Central Research Institute of
Panchakarma;
Nadi-Pariksha Specialist (Polsdiagnose Specialist), 
Sri Sri Ayurveda College;
Agni-Karma Specialist, Kurias Hospital Bangalore.

Ayurvedisch specialist Lita Dash is de 6e 
generatie ayurvedisch arts in haar familie.
Haar diploma's en specialismen:

Kosten panchakarma:  
€ 1350,- p.p. inclusief alle
behandelingen, ayurvedische
maaltijden, kruidenthee en sappen.
Kosten accommodatie: 
€ 69,- (p.p. per nacht op 2-
persoonskamer) of € 85,- (p.p. per
nacht op 1-persoonskamer). 

Locatie: De Putse Hoeve, Oude
Postelseweg 19, 5571 LS Bergeijk.

Afhankelijk van je aanvullende
zorgverzekering worden de
consulten en/of behandelingen
(gedeeltelijk) vergoed. Neem voor
meer informatie contact op met 
je zorgverzekeraar: 
AGB code Ayurveda Specialist BV
90-53667 - AGB code Lita Dash 
90-047041 / LVNT-nr. A12.001 /
RBCZ/TCZ 302070R.

Reserveren en/of informatie: info@ayurvedaspecialist.nl of 0031 (0)6 11392193 / 0031 (0)6-11397334
Adres: Maaspoort 24, 6001 BP  Weert NL - website en webshop: www.ayurvedaspecialist.nl 
E-mail: info@ayurvedaspecialist.nl / Facebook: @deayurvedaspecialist / Instagram: ayurveda_specialist

19 t/m 26 augustus - de Putse Hoeve te Bergeijk


