
Over ons hele lichaam liggen onzichtbare en uiterst gevoelige punten verspreid waar levensenergie
(‘prana’ in het Sanskriet) geconcentreerd aanwezig is. Elke marmapunt is verbonden met een 
specifiek orgaan of een specifieke lichaamsfunctie.

De opleiding bestaat uit:

- Inleiding in Ayurveda
- Dosha’s
- Subdosha’s
- Prakruti
- Guna’s
- Marmani
- Nadi’s
- Prana
- Contra-indicaties
- Praktische aspecten van 
  Marma

- Het leren van Marma
- Zelfbescherming
- De juiste aanraking
- 43 Marmapunten
- Do’s en Don’ts
- De behandelruimte
- Instructies na behandeling

Voorlopig praktijkexamen

Marma-opleiding
door Lita Dash

Het woord Marma komt uit het Sanskriet en betekent geheim, verborgen en
essentieel. Marmapunten vormen de verbinding tussen bewustzijn en materie.

Marma is een eeuwenoude techniek waarmee deze punten
worden geactiveerd en het lichaam tot diep in de cellen wordt
gereinigd. Door het uitoefenen van zachte druk op de punten
kunnen blokkades worden weggehaald waardoor de
levensenergie weer vrij kan stromen en aangedane organen en
weefsels herstellen. Marma herstelt het evenwicht tussen
lichaam, geest en bewustzijn.

Theorie Praktijk

Contact: info@ayurvedaspecialist.nl
Kosten: € 950,- (excl. praktijkexamen à € 75,- 
en excl. maaltijden en eventuele
overnachtingen). 

Locatie opleiding: 
Weert (NL)

Ayurveda Specialist BV / Adres: Maaspoort 24, 6001 BP  Weert NL Tel. 0031 (0)6 11397334 / 0031 (0)6 11392193 
Email: info@ayurvedaspecialist.nl / Website: www.ayurvedaspecialist.nl / Facebook: @deayurvedaspecialist / Instagram: www.instagram.com/ayurveda_specialist

Ayurvedisch specialist Lita Dash is de
zesde generatie ayurvedisch arts in 
haar familie. Haar diploma’s en
specialisaties:

-  B.A.M.S Berhampur Universiteit, Orissa
-  Panchakarma, Utkal Vadyasala, Puri
-  Voeding en dieet, IGNOU Universiteit
-  Panchakarma, Central Research Institute of 
   Panchakarma
-  Nadi Pariksha specialist (polsdiagnose), 
   Sri Sri Ayurveda College
-  Agni Karma, Kurias Hospital Bangalore
-  Vele jaren ervaring als marmadocente

- HBO denk- en werkniveau
- Persoonlijke ontwikkeling (meditatie)

Door onder meer stress stapelen afvalstoffen zich door de jaren 
heen op in deze marmapunten, waarvan de 7 belangrijkste 
overeenkomen met de chakra’s. Wat begint met ongemak en pijn 
kan zich ontwikkelen tot een (chronische) ziekte. 

Zelfstudie theorie
Leertraject van 25 behandelingen met beoordeling

De opleiding wordt in het Engels gegeven. 

Voorwaarden voor deelname:

Voorlopig theorie-examen

3 t/m 7 oktober  2022

Na de zelfstudie en het leertraject kun je een
praktijkexamen afleggen waarna je bij goed
gevolg een diploma ontvangt. Na het behalen
van het diploma ben je een gecertificeerd
marmatherapeut.

Weert (NL)


