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De Grondbeginselen van Arya Samaj 

1. God is de oorzaak van alle ware kennis en van de zaken die hierdoor gekend worden. 
 

2. Het opperwezen is waar, intelligent, heilig, gelukkig, almachtig, rechtvaardig, barmhartig, zonder gelijke. Hij 
is de onderhouder van het heelal, de albeheerser, aldoordringend, alwetend, zonder vrees. Hij is zonder 
begin, ongeboren, oneindig, onveranderlijk, eeuwig, onsterfelijk en onlichamelijk. Hij is de maker van het 
heelal. Slechts Hem komt aanbidding toe. 
 

3. De Veda’s zijn de boeken der ware kennis. Het is de voornaamste plicht van de Arya’s om ze te lezen, te 
onderwijzen, te horen en voor te dragen. 
 

4. Ieder zal steeds bereid zijn de waarheid aan te nemen en onwaarheid te verwerpen. 
 

5. Alle daden dienen deugdzaam te zijn, d.w.z. zij moeten gesteld worden na de overweging van hun 
toelaatbaarheid. 
 

6. Het hoofddoel van de Arya Samaj is het welzijn der wereld, d.i. de bevordering van het lichamelijke, 
geestelijke en sociale welzijn van allen. 
 

7. Ieder zal overeenkomstig zijn verdiensten met liefde en rechtvaardigheid behandeld worden. 
 

8. Onkunde moet uitgeroeid en kennis verspreid worden. 
 

9. Niemand zal tevreden zijn met eigen welzijn, maar ieder beschouwt zijn eigen welzijn als ondergeschikt aan 
dat van allen. 
 

10. Allen dienen zich te onderwerpen aan de wetten, die heilzaam zijn voor de ganse gemeenschap. In 

persoonlijke aangelegenheden mag echter naar goedvinden gehandeld worden. 
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Voorwoord 
 
 
Hierbij presenteert het bestuur van FAS-NED  het Jaarverslag 2015 van Stichting FAS-NED. 
  
FAS-NED wordt dit jaar beheerst door enkele gebeurtenissen en omstandigheden. 
De productiviteit op de reguliere werkterreinen wordt daardoor negatief beïnvloed. 
 
Op 1 januari 2015 trekt de voorzitter Suren Mahabali zich terug uit het bestuur vanwege het aangaan van 
een dienstbetrekking als redacteur bij de stichting OHM. 
Het voorzitterschap wordt per die datum overgenomen door ondergetekende  dhr. Aniel Ramjanam, tot 
dan vicevoorzitter. 
 
Op 26 januari treedt bestuurslid mevr. Angela Soekhlal uit het bestuur vanwege privé omstandigheden. 
 
De pogingen van de samenwerkende organisaties in OHM, waar FAS-NED deel van uit maakt, om 
afgevaardigden van de Hindoe gemeenschap zitting te doen nemen in de Raad van Toezicht van OHM  
stapelen zich op. 
 
Op 20 maart is een icoon van de Nederlandse Arya Samaj, tevens gewaardeerd adviseur van FAS-NED, dhr. 
drs. Hari Rambaran, ons ontvallen. De ontwikkeling van plannen m.b.t. enkele belangrijke aandachtspunten 
binnen de Arya Samaj waar dhr. Rambaran aan werkte, kon niet worden voltooid.  
 
In dit verslag worden de activiteiten genoemd die door FAS-NED in 2015 zijn georganiseerd. 
Het bestuur dankt eenieder die aan deze activiteiten hebben meegewerkt. 
 
 
Ir. Aniel Ramjanam 
Voorzitter FAS-NED van 1 januari 2015 tot 1 februari 2016 
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Hoofdstuk 1 

DE ORGANISATIE 
 
1.1 Oprichting en doelstellingen  
De Stichting Federatie Arya Samaj Nederland is opgericht in het jaar 1987 en gevestigd te ’s-Gravenhage. 
Sinds haar oprichting heeft de federatie een positieve ontwikkeling doorgemaakt.  
De doelstellingen van de Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED) zijn in haar (herziene) statuten van 17 
mei 2006 als volgt geformuleerd:  
1.FAS-NED is een landelijk overkoepelende federatie, bestaande uit vertegenwoordigers van organisaties in 
Nederland, die wetenschappelijke (Vedische) gedachten ten aanzien van mens, maatschappij en kosmos 
aanhangen, bestuderen en uitdragen ter bevordering van het welzijn.  
2.Het bevorderen en coördineren van de samenwerking tussen de bij FAS-NED aangesloten organisaties en 
het behartigen van sociaal-maatschappelijke (samadjiek), lichamelijke (shaririek), en geestelijke (aatmiek) 
belangen van het individu en van de gemeenschap.  
3.Het optreden als belangenbehartiger en pleitbezorger tegenover de overheid en andere instellingen.  
 
1.2 Structuur van Federatie Arya Samaj Nederland  
De structuur van FAS-NED is conform de uitgangspunten van de Satyārth Prakāsh, waarin Maharishi Swami 
Dayanand Saraswati (de oprichter van de Arya Samaj) onder andere een uitgebreide beschrijving heeft 
gegeven van organisatiestructuren, verantwoordelijkheden van besturen en van de leden van een Arya 
Samaj organisatie. FAS-NED is een federatie van Arya Samaj organisaties in Nederland. Tevens is zij het 
landelijke, door de Nederlandse overheid en de Sarvadeshik Arya Pratinidhi Sabha Delhi (de internationale 
overkoepelende Arya Samaj organisatie) erkende aanspreekpunt voor de Arya Samaj in Nederland.  
FAS-NED kent organen, raden, commissies  en lidorganisaties. Daarnaast is zij lidorganisatie/medeoprichter 
van de Hindoe Raad Nederland en licentiehouder/medeoprichter van de Omroeporganisatie voor Hindoe 
Media. In beide organisaties zijn vertegenwoordigers van FAS-NED afgevaardigd. Tevens heeft FAS-NED 
samenwerkingsverbanden met nationale en internationale organisaties. 
 
1.2.1 Organen en Commissies  
In 2015 zijn de volgende organen en commissies actief. 
 
De Raad van Vertegenwoordigers (RvV)  
De Raad RvV is een orgaan dat gevormd wordt door vertegenwoordigers van lidorganisaties van FAS-NED, 
met dien verstande dat elke organisatie maximaal één vertegenwoordiger mag afvaardigen. De RvV heeft 
voornamelijk een controlerende taak, en kan tevens gevraagd en ongevraagd adviseren.  
Andere taken en bevoegdheden zijn nader omschreven in de Statuten.  
 

Samenstelling RvV  in 2015 

Naam Functie Afvaardigende Lidorganisatie 

Dhr. Dr. Ashwin Dihal  Voorzitter  Arya Samaj Zoetermeer e.o.(ASAZO)  

Mw. Drs. Sharita Algoe  Secretaris  Vaidik Sabha Nieuwegein (VSN) 

Dhr. Amresh B. Tewarie lid Krienwanto Wieswem Arijem (KWA) 

Dhr. Alwin Badloe  Lid  Arya Samaj Regio Eindhoven  (ASRE) 

Acharya Omprakash Lid Shri Deva Rishi Veda Mata Mandir 

Dhr. Dharm Mohan  Lid  Vaidik Joti Sanghatan  

Mevr. drs. Gieta Bhansingh lid Saraswatie Vaidik Dharma 
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Het Bestuur  

Ook het bestuur wordt gevormd door afgevaardigden van lidorganisaties. Per lidorganisatie kan hooguit 1 

persoon worden afgevaardigd. Indien meer dan 9 lidorganisaties een afgevaardigde in het bestuur willen 

hebben, worden d.m.v. stemming binnen de RvV er maximaal 9 gekozen. 
Het bestuur heeft gemiddeld 1 keer per 6 weken fysiek vergaderd en daarnaast zo nodig per e-mail overleg 
gevoerd en besluiten genomen. Vergaderingen en te nemen besluiten worden voorbereid door het DB.  
Standaard worden de voorzitter en secretaris van de RvV uitgenodigd voor deelname aan de 
bestuursvergaderingen. Zij hebben daarin echter geen stemrecht. Tenminste een van hen was op elke 
vergadering aanwezig.  
 
Het Algemeen Bestuur van FAS-NED is als volgt samengesteld. 
 

Naam Functie Afvaardigende Lidorganisatie 

Dhr. Ir. Aniel Ramjanam Wnd. voorzitter Arya Samaj Zoetermeer e.o. (ASAZO) 

Dhr. Iwan Raghoebarsing Secretaris Krienwanto Wieswem Arijem (KWA) 

Dhr. John Debipersad Penningmeester Vaidik Joti Sanghatan 

Dhr. mr. Joy Bindraban  Lid Saraswatie Vaidik Dharma 

Dhr. Randhir Partiman Lid Shri Deva Rishi Veda Mata Mandir 

Dhr. Shailendra Ganesh 2e penningmeester Prabhakar Arya Samaj  

Mevr. Angela Soekhlal Lid tot 26 jan.2015 ASAN 

 
 
 
De Adviesraad 

De adviesraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd en bestaat uit de volgende 3 leden:  
 

1 Acharya Nardev 

2 Dhr. A. Bhola 

3 Dhr. K.B. Tewarie RA  (Financieel Adviseur) 

 

Veda Prachar Mandal  (VPM) / Vedische Raad (VR) 
 
De VPM dient te bestaan uit pandit(a)s van bij FAS-NED aangesloten organisaties. In 2015 bestaat de VPM 
uit de volgende leden: 
 

Naam Afvaardigende Lidorganisatie 

Autar Kirtie, Pta. SDRVM 

Autar Ramesh, Pt.  ASAN 

Badloe Lila, Pta. ASAN 

Bhageloe Devanand, Pt. SDRVM 

Bissessur Veda, Pta. Krienwanto Wieswem Arijem (KWA) 

Datadien Jagdiesh, Pt. ASAN 

Dinesh Kumar, Acharya SASU 

Ganesh Jivan, Pt. Prabhakar 

Gauri Gopal, Pt. SASU 
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Gobind Shama, Pta. ASAN 

Jipat Shama, Pta. ASAN 

Kienno Indra, Pta. ASAN 

Mahabali Suren, Pt. SASU 

Pikaar Stephen, Pt. ASAN 

Raghoebarsing John, Pt. Vaidik Sabha Nieuwegein 

Ramnath Balram, Pt. ASAN 

Vijay Prakash, Yogacharya SDRVM 

 
De Vedische Raad wordt gevormd door: 
 

Acharya Nardev Arya Yajurvedi 
Acharya Omprakash Samavedi 
Pt. Drs. Suruj Biere 

 
De taken en bevoegdheden van de VPM en VR zijn beschreven in het Huishoudelijk Reglement. 
 
Kascommissie / accountant 

Statutair is bepaald dat jaarrekeningen van FAS-NED voorzien dienen te zijn van de verklaring van een 
registeraccountant of een accountants-administratieconsulent. Het bestuur kan besluiten in plaats daarvan 
de jaarrekening te doen controleren door een kascommissie.  
De Jaarrekening 2015 is gecontroleerd en goedgekeurd door een onafhankelijke accountants-
administratieconsulent. 
Derhalve was de instelling van een kascommissie niet nodig. 
 
1.2.2 Lidorganisaties 
Organisaties die Vedische gedachten ten aanzien van mens, maatschappij en kosmos aanhangen, 
bestuderen en uitdragen, kunnen lid worden van FAS-NED mits aan de gestelde eisen wordt voldaan. 
In 2015 waren de volgende organisaties aangesloten bij FAS-NED. 

 
 

LIDORGANISATIE VESTIGINGSPLAATS 

Arya Samaj Nederland (ASAN) Den Haag 

Arya Samaj Regio Eindhoven (ASRE) Eindhoven 

Vaidik Sabha  Nieuwegein (VSN) Nieuwegein 

Arya Samaj Zoetermeer e.o. (ASAZO) Zoetermeer  

Krienwanto Wieswem Arjem (KWA) Amsterdam 

Prabhakar Arya Samaj Rotterdam  

Stichting Arya Samaaj Utrecht (SASU) Utrecht 

Saraswatie Vaidik Dharma Wageningen 

Shri Deva Rishi Veda Mata Mandir Rotterdam  

Vaidik Samaadj Nijmegen Nijmegen 

Vaidik Joti Sanghatan Rotterdam 
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Hoofdstuk 2 
 
 ACTIVITEITEN 
 
2.1 Inleiding  
FAS-NED heeft in 2015 zowel alleen als in samenwerking met lidorganisaties een aantal activiteiten 
georganiseerd, waaronder spirituele bijeenkomsten en cursussen. 
Leidraad hierbij was het Beleidsplan 2012-2015. 
De rode draad werd gevormd door dharma, bhakti en spiritualiteit. 
Hieronder volgt een overzicht van deze activiteiten.  
 
2.2 Overzicht van uitgevoerde activiteiten 
 
2.2.1 Spirituele bijeenkomsten / Adhyātmik Satsang /Yajya 
A. 
Datum: 18 januari 2015 
Nieuwjaarsbijeenkomst, in samenwerking met lidorganisatie ASAZO 
Locatie: Wijkcentrum Zoetermeer 
Aantal deelnemers: 74 
 
B. 
Datum: 24 t/m 26 juli 2015  
Informatiestand op Milan Festival te Den Haag 
In samenwerking met ASAZO 
 
C.  
Datum: 31 juli t/m 2 augustus 2015 
Informatiestand op Mela Festival te Zoetermeer 
In samenwerking met ASAZO 
 
D.  
Activiteiten van lidorganisaties 
FAS-NED  heeft waar gewenst en mogelijk ondersteuning geboden aan activiteiten van lidorganisaties. 
De meeste lidorganisaties houden  regelmatig religieuze, spirituele en sociaal-maatschappelijke 
bijeenkomsten (yajya) in hun regio. 
Zo hebben  ASAN en Prabhakar elke zondag een mandirdienst (tempeldienst) in resp. Den Haag en 
Rotterdam 
ASAZO heeft elke 3e zondag van de maand een bijeenkomst in Zoetermeer. 
SASU heeft 1 keer in de 6 weken een bijeenkomst in Utrecht. 
SDRVM organiseert maandelijks een bijeenkomst gericht op yoga en meditatie in Rotterdam 
VSN Nieuwegein en ASRE hebben 4 tot 6 yajya’s per jaar in resp. Nieuwegein en Eindhoven. 
De andere lidorganisaties hebben om verschillende redenen geen activiteit ontplooid in 2014. 
De situatie rond VSN Nijmegen wordt hieronder beschreven. 
 
2.2.2 Jaarcongres 
Datum: 26 en 27 september 2015 
Hoofdthema: Vedische concepten 
Aan dit weekendcongres met overnachting hebben ruim 80 personen deelgenomen. 
Zeer bijzonder was de deelname van een delegatie uit India van 14 Vedisch geleerden o.l.v. Swami 
Aryavesh van de Pratinidhi Arya Sabha Delhi. 
Zie bijlage Programma Congres 2015. 
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Hoofdstuk 3 
 
SAMENWERKINGSVERBANDEN  
 
Organisatie voor Hindoe Media (OHM)  
Eind 2014 zien de toentertijd enige overgebleven 2 leden van de Raad van Toezicht kans om op slinkse 
wijze en met gebruik making van enkele voor de samenwerkende organisaties ongelukkig uitgevallen 
bepalingen in de statuten van OHM de organisaties totaal buiten te sluiten en OHM over te nemen. 
Zij vullen de Raad van Toezicht aan met hun eigen mensen en ontslaan op 8 jan. 2015 de directeur die 
opkwam voor de rechten en belangen van de samenwerkende organisaties die OHM hebben opgericht. 
 
De Raad van Toezicht en de Raad van bestuur worden gevormd door lieden die geen enkele band hebben 
met de Hindoe gemeenschap. 
Alleen in de Media Advies Raad hebben nog afgevaardigden van de organisaties zitting met slechts een 
minimale bevoegdheid tot adviseren over de uit te zenden en uitgezonden programma’s. 
 
Samenstelling Media Advies Raad (MAR) 

NAAM AFVAARDIGENDE ORGANISATIE / FUNCTIE 

Dhr. D. Ramnath SHPN / voorzitter 

Dhr. I. Raghoebarsing FAS-NED / secretaris 

Mevr. L. Badloe FAS-NED 

Dhr. N. Tewarie SHPN 

Dhr. G. Mohan WHFN 

Dhr. R. Ramsanjhal Mahasabha 

 
De 5 samenwerkende organisaties in OHM zijn al medio 2014 begonnen hun recht op afvaardiging van hun 
vertegenwoordigers in de Raad van Toezicht op te eisen, maar kregen zowel van de zittende leden van de 
Raad als van het Commissariaat voor de Media nul op het rekest.    
De acties worden gecoördineerd door FAS-NED. 
Ook in 2015 benaderen de organisaties het Commissariaat voor de Media, de Commissie Integriteit 
Publieke Omroep en de NPO, echter zonder het gewenste resultaat. 
 
Op 31 december 2015 eindigt de uitzendlicentie van OHM net als die van alle andere kleine 
levensbeschouwelijke  omroeporganisaties (de zgn. 2.42 omroepen). OHM is per die datum opgehouden  
met het uitzenden van tv- en radioprogramma’s. Dat is overgenomen door de NTR. 
 
De samenwerkende organisaties die OHM ruim 22 jaar geleden met grote inspanningen en opofferingen 
hadden opgericht en daarna onderhouden en doen groeien, zijn in het hele proces van ontmanteling op 
geen enkele wijze betrokken door de zittende Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.  
 
De organisaties zullen zich blijven inzetten om binnen de NTR zeggenschap te verkrijgen voor de Hindoe 
gemeenschap over de programmering van op het Hindoeïsme gebaseerde uitzendingen. 
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Hindoe Raad Nederland  
De Hindoe Raad Nederland, afgekort HRN, is opgericht door de in Nederland gevestigde landelijke Hindoe 
organisaties. De HRN is een representatief orgaan voor de totale Hindoe gemeenschap in Nederland en is 
door de overheid aangemerkt als gesprekspartner voor alle aangelegenheden ter zake van het Hindoeïsme 
in Nederland.  
In het bestuur van de HRN nemen de volgende organisaties deel:  
 
 
 

Organisatie(s) Aantal zetels 

A-Groep (Arya Samaj):  
-Federatie Arya Samaj Nederland (FAS-NED) 

4 

J-Groep (Janmawadi Sanatan Dharma):  
-Stichting Shri Sanatan Dharm Maha Sabha Nederland (SSDMN) 
-Stichting Widwad Parishad Sanatan Dharm (WPN) 
-Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland (FSSDN) 
-Vereniging Sanatan Hindoe Parishad Nederland (SHPN) 
 

4 

K-Groep (Karmawadi Sanatan Dharma): 
-Stichting Shri Sanatan Dharm Sabha – SSSDS 
-Stichting Federatie Samenwerkende Vaisnava Organisatie Nederland     
  ISKCON (FSVO / ISKCON)                                                                      
-Federatie Shri Sanatan Dharm Nederland – FSSDN 
-Stichting Karmavadische Federatie Hindoe Virat Sabha (KFHVS) 
 

4 

 
Namens FAS-NED zijn de volgende personen afgevaardigd in de Hindoe Raad Nederland: 
 1.Mevr. R. Ramsoedh-Badloe (secretaris) 
 2. Dhr. R. Makka 
 3.Dhr. S. Ganesh  
 4.Mevr. A. Gharbaran 
 
De Hindoe Raad heeft in 2015 2 leerrijke bijeenkomsten georganiseerd, waaraan ook FAS-NED haar 
medewerking aan heeft verleend: 
1. 24 april 2015: Mini Symposium i.s.m. VU Amsterdam 
Thema: Toekomst van het Hindoeïsme in Nederland 
2. 4 december 2015: Heisessie ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Hindoe Raad 
 
Voor een volledig overzicht van de werkzaamheden en activiteiten van de HRN wordt verwezen naar het 
jaarverslag 2015 van de HRN. 
 
Interreligieuze betrekkingen 
De Stichting Prinsjesdagviering organiseert jaarlijks op Prinsjesdag een interreligieuze 
bezinningsbijeenkomst. De Haagse Raad voor levensbeschouwingen en religies organiseert regelmatig 
interreligieuze bijeenkomsten. 
FAS-NED werkt met beide organisaties samen en wordt daarbij vertegenwoordigd door Pt. Suruj Biere en 
mevr. Urmila Sewnath. 
 
Internationale betrekkingen / Antarrashtriya Arya Mahasammelan 
Dit jaar is de Internationale Arya Megaconferentie gehouden in Singapore 
FAS-NED heeft hieraan niet kunnen deelnemen. 
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BIJLAGE: Programma Congres 2015 
 

CONGRES 
 

26 en 27 september 2015 
Hoofdthema:  

Vedische concepten  
(Vaidik mānyatāyen) 

 
Locatie 

Apollo Hotel De Beyaerd 
Harderwijkerweg 497 

8077 RJ Hulshorst 
 
Doel van het congres / Toelichting op het thema  
De Arya Samaj gemeenschap dreigt steeds meer uit elkaar te vallen; men kiest steeds meer voor adharma 
i.p.v. dharma, zowel op individueel vlak als in organisatieverband.   
FAS-NED meent dat het gebrek aan juiste kennis van Vedische concepten aan te merken is als een van de 
oorzaken. 
Dat voor de Arya Samaj de Veda geldt als dé bron van ware kennis en de Vaidik Dharma is gebaseerd op de 
Veda is voor de meeste Arya Samaji’s wel duidelijk. 
Maar gebleken is dat nog steeds geen eenduidigheid bestaat over hetgeen de Vedische geschriften ons 
leren over met name het juiste handelen, onze (dagelijkse) plichten, het omgaan met en het bejegenen van 
elkaar, de uitvoering van yajya’s, het inrichten en besturen van organisaties, enz. 
Hoe kan FASNED ertoe bijdragen dat de dharma z.v.m. de overhand krijgt en wij beginnen te handelen als 
echte Arya’s? 
Deze en andere vragen zullen aan de orde komen, met name toegespitst op onze werkzaamheden voor de 
Samāj en de functie die wij daarbij bekleden. 

 
PROGRAMMA in hoofdlijnen 

 
Zaterdag 26 september 2015 
 
10:00 – 11:00 Ontvangst, registratie en kamerindeling 
 
11:00 – 11:15 Opening met Prārthanā  
 
11:15 – 13:15 Sessie 1   

 Welkom, huishoudelijke mededelingen en toelichting op congresprogramma 
en subthema’s door Suren Mahabali (congres-coördinator) 

 Inleiding subthema 1:  
Ārya & Ārya Samājī  
Spreker: Pt. B. Raghoebarsing 

 Inleiding subthema 2:  
Vedische concepten m.b.t. Devi’s en Devatā’s 
Devi-Devatā kā vaidik svarūp 
Spreker: Acharya Nardev 

 Vragen en plenaire gedachtewisseling n.a.v. de inleidingen 

 Dhyāna en prānāyāma  
o.l.v. Pt. R. Partiman 
 

13:15 – 14:30  Lunch en beschikbaar stellen van de kamers 
14:30 – 16:00 Sessie 2    

 Lid-organisaties aan het woord: Stand van zaken / Wensen en behoeften  
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 Mededelingen namens de Raad van Vertegenwoordigers 

 Vragen en plenaire gedachtewisseling n.a.v. de inleidingen 
 
16:00 – 16:30 Koffie / Thee Pauze 
 
16:30 – 18:00 Sessie 3 

  Open podium voor zang, poëzie en andere voordrachten 
Bhajan, kirtan, kavitā  

     
18:00 – 18:15 Dhyāna en Prānāyāma  
 
18:15 – 19:00 Pauze 
 
19:00 – 21:00 Diner  
 
21:00 – 23:00 Sessie 4 

  Inleiding subthema 3:  
Vedische concepten m.b.t. Dharma & Karma  
Dharma aur Karma se sambandhit vaidik mānyatāyen  

   Spreker: Acharyā Poonam Devi 
    

  Inleiding subthema 4:   
Het juiste handelen in organisatie- en gemeenschapsverband 
Sāmājik shishțācār 
Spreker: Swami Aryavesh 

 
Zondag 27 september 2015 
 
06:30 – 08:00 Yoga   
08:15 – 09:30 Havan (bij mooi weer in de buitenlucht)  
09:30 – 10:30 Ontbijt 
10:30 – 11:30 Uitchecken / Bagages in de lobby 
 
11:30 – 13:00 Sessie 5  

  Inleiding subthema 5:  
Internationale samenwerking  
Sārvadeshik sahayog 
Spreker: Swami Aryavesh 

 Antarrashtriya Arya mahasammelan 2015 

 Vragen en plenaire gedachtewisseling 
   
13:00 – 14:00 Lunch 
 
14:00 – 16:00 Sessie 6   

 Shanka Samādhāna (vragenronde vnl. gericht aan Swami Aryavesh-ji) 
U wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen m.b.t. de Vaidik Dharma. 

 Samenvatting en conclusies / Vervolgafspraken 

 Sluiting met Dhyāna en Prānāyāma  
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Bijlage Jaarrekening 2015 
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