
Informatie-bijeenkomsten

Contact

Akram Vignan Germany e.V.
Lehen 10 w D-83564 Soyen

info.nl@akramvignan.eu
Corrie +31-(0)6-31566265

Michaela +31-(0)6-50474857

Informatie:
www.akram-vignan.de w www.akramvignan.eu

14.03.2020   LINZ (A)                   18.00 uur

15.03.2020   MÜNCHEN             18.00 uur

20.03.2020   ESSEN                 19.00 uur 
Sheraton Hotel, Huyssenallee 55, Essen
Gisela & Susanne, Tel. +49 (0)171 - 481 97 87

21.03.2020   BONN                       18.00 uur
Albert-Schweizer Haus, Beethovenallee 16, Bonn
Gerda & Gerd, Tel. +49 (0)173 - 53 20 493

22.03.2020   HAMBURG            18.00 uur

23.03.2020   HANNOVER          19.00 uur

24.03.2020   BERLIN                 19.00 uur

28.03.2020   ZÜRICH (CH)      18.00 uur 

29.03.2020   WANGEN                18.00 uur

04.04.2020   KARLSRUHE        18.00 uur 

De Informatie-bijeenkomst zijn gratis en worden uitgevoerd 
door Uwe. Wij verzoeken u vriendelijk om u telefonisch te 
registreren bij de betre� ende contactpersoon. Voor meer infor-
matie kun je contact met ons opnemen.

Online informatieavonden

Iedere eerste vrijdag van de maand is er van 19:00 tot 20:00 
uur Live Satsang – een online informatie-bijeenkomst –     
met Nada en Uwe, waarin je de spirituele wetenschap Akram   
Vignan nader kunt leren kennen.

Voertaal van deze online bijeenkomsten is Duits, met naar 
behoefte vertaling in het Engels of Nederlands. Stuur in dat 
geval een mail aan info.nl@akramvignan.eu.

Meer informatie vind je op www.akram-vignan.de 
onder ‘Informations-Veranstaltungen’ en vervolgens ‘Online 
Vorträge‘.

Pure Liefde
ziet de Wereld
als volmaakt

DADASHRI

Akram Vignan
Spirituele wetenschap 

naar absolute bevrijding en

ware Zelf-realisatie

Akram Vignan
Spirituele wetenschap 

naar absolute bevrijding en

ware Zelf-realisatie



Extra verdiepingsdag na 
het event
met Nada & Uwe

Wat is Akram Vignan?

• Het is een weg van genade, die alles 
 verandert!! Het is een praktisch
 toepasbare spirituele wetenschap en
  een verkorte weg naar bevrijding.

• De eerste stap in deze wetenschap begint met
 een unieke ceremonie, de Gnan Vidhi, uitgevoerd
 door Gnani Pujya Deepakbhai.

• Daar wordt op het subtielste niveau het ware ZELF 
 gescheiden van het wereldse zelf. Diep van binnen 
 ontwaakt het gewaarzijn wie IK werkelijk ben. Door 
 genade ontvangt de zoekende direct Zelf-realisatie.

• Akram Vignan is de tredeloze weg, die direct en zonder 
 omwegen naar het gewaarzijn van de eigen ziel voert.

Wat is Zelf-realisatie?

• Zelf-realisatie is te weten, wie IK werkelijk ben.

• De zorgen verdwijnen, omdat je het juiste inzicht 
 krijgt, ‘wie de ware handelende is’.

• De innerlijke zwaktes van woede, trots, misleiding 
 en hebzucht verdwijnen geleidelijk – de ervaring
 van gelukzaligheid van de ziel neemt toe.

•  met de toepassing van de wetenschappelijke principes 
 van Akram Vignan begint de ervaring van eeuwige 
 vrede, geluk en harmonie met alle levende wezens.

• er ontstaat een gevoel van één-zijn met ieder levend 
 wezen, omdat het ware Zelf (de ziel) in alle wezens 
 aanwezig is.

Wat maakt Akram Vignan uniek?

• De traditionele weg naar bevrijding (Kramic-weg)
 verlangt van de mensen dat ze hun wereldse leven 
 en hun bezittingen opgeven. Er wordt verwacht dat 
 ze hun innerlijke zwaktes overwinnen en zelf- 
 controle uitoefenen, om het ego op te lossen en 
 uiteindelijk het Zelf te bereiken.

• Op de tredeloze weg naar bevrijding (Akram-weg)
 wordt zoiets niet verlangd. Je kunt Zelf-realisatie 
 bereiken, terwijl je je leven leeft en je dagelijkse 
 plichten vervult.

• het Akram Vignan Event is gratis. Je betaalt alleen 
 een bijdrage voor de ruimte en de lunch.

Een onlosmakelijk onderdeel van 
het event is de verdiepingsdag, 
die een wezenlijke ondersteuning 
biedt voor het begrip van de spirituele wetenschap en de 
toepassing in het dagelijkse leven. Daarom hoort deze 
verdiepingsdag bij het event!

De verdiepingsdagen worden gehouden in verschillende 
plaatsen in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.
De Nederlandse deelnemers zijn hier van harte welkom! 

03.05.2020 München 
09.05.2020 Linz (A)  
16.05.2020 Zürich (CH)
17.05.2020 Wangen
21.05.2020 Köln
23.05.2020 Hamburg 
24.05.2020 Hannover
30.05.2020 Karlsruhe

Aansluitend op je aanmelding voor het event kun je 
aangeven naar welke verdiepingsdag je wilt komen 
(€ 10,00 kosten bijdrage)

Het Event
Gnan Vidhi, Satsangs, Garba-Dans, Bhakti zingen

Begin: Vrijdag, 24 april 2020, 10.00 uur
Registratie vanaf 8.00 uur

Einde: Zondag, 26 april 2020, 14.00 uur
Onkostenbijdrage incl warme lunch voor de 3 dagen: 99 €

Exclusieve Special met Pujya Deepakbhai

Special: Zondag, 26 april 2020, 16.30 uur
Einde: Maandag, 27 april 2020, 18.30 uur
Onkostenbijdrage incl warme lunch voor de 4 dagen: 132 € 

Locatie: Sauerland Stern Hotel, Kneippweg 1,
 34508 Willingen (Duitsland)

Online aanmelding: www.akram-vignan.de

Kamer boeken via link ‘Unterkunft - Hotel-Buchung’

We verheugen ons op je komst!!


