
Feest voor lichaam en geest 

25 jaar 

 

Zuiver voor welzijn 
Maharishi Ayurveda: authentiek, persoonlijk en aandachtsvol 



25 jaar Maharishi Ayurveda in Lelystad. Een mijlpaal. Ayurveda met een gouden 

randje. De eerste Ayurveda kliniek van Nederland staat ook na 25 jaar niet stil. 

Voortdurend ontwikkelt het gezondheidscentrum zich door nieuwe behandelin-

gen en technieken te bieden. Geworteld in de oorspronkelijke Ayurveda behoudt 

het centrum zijn authenticiteit: ieder mens is uniek, waarbij lichaam en geest 

verbonden zijn. 



25 jaar  
Feest voor lichaam & geest 

Het toegewijde MAG team staat voor u klaar 

 

R 
uim 25 jaar Maharishi Ayurveda in Lelystad. Een mijl-
paal en dat vieren we met een mooie jubileumkrant 
waarin we aandacht schenken aan mensen die vertel-
len over hun behandeling in het Maharishi Ayurveda 

Gezondheidscentrum (MAG). In de afgelopen 25 jaar hebben 
veel mensen panchakarma (reinigingskuren), massages en  
andere behandelingen ervaren. Eerst op Soeria in Laag Soeren, 
waar een kliniek gevestigd was en later in Lelystad, waar we op 
1 december 1987 zijn gestart als dependance. 
 
De gemeenschappelijke ervaring van vrijwel iedereen is de  
diepe ontspanning en helende rust die Ayurvedabehandelingen 
geven. Dat aspect is inmiddels maatschappelijk breed opge-
pikt: Ayurveda en wellness zijn hot. Dat juichen we alleen maar 
toe. Ontspanning en rust zijn goed voor de mens, zeker in deze 
jachtige maatschappij. 
 
Ondanks de hype is het MAG zichzelf en authentiek gebleven. 
Een klein, gemotiveerd en vriendelijk team geeft u oorspronke-
lijke en pure behandelingen met een persoonlijke en warme 
benadering. Alles gericht op lichamelijke en geestelijke zuive-
ring. De behandelingen vinden hun oorsprong in de pure en 
oude kennis van de Ayurveda. Deze 6000 jaar oude kennis 
werd nieuw leven ingeblazen door Maharishi Mahesh Yogi – 
grondlegger van de Transcendente Meditatietechniek.  

Hij zag kans de versnipperde kennis uit India over geneeskun-
de, gezondheid en welbevinden, de Ayurveda, samen met  
diverse vooraanstaande Ayurveda experts weer tot een samen-
hangend geheel te brengen. Het MAG is de eerste Ayurveda 
kliniek van Nederland die gebruik maakt van deze kennis.  
Opmerkelijk is de natuurlijke stilte die spontaan ontstaat  
tijdens de behandelingen. De diepgaande ontspanning en  
reiniging zuiveren het lichaam, zodat zelfs opgeslagen land-
bouwgifstoffen in het lichaam aantoonbaar verwijderd worden. 
 
Een team van deskundige medewerkers heeft in de afgelopen 
25 jaar voor de continuïteit gezorgd. Vanaf deze plaats dank ik 
mede sponsoren, bevriende organisaties en anderen die zich 
inzetten of ingezet hebben voor het MAG. 
 
Iedere keer is het weer een feest om tevreden en ontspannen 
gezichten te zien na een behandeling. Dit feest voor lichaam en 
geest is wat ons betreft nog lang niet ten einde. Ik nodig u uit 
om ook te komen genieten. 
 
Graag tot ziens! 
 
Cees Plat,  
manager MAG 



R ecordhouder panchakarma kan je hem zon-

der meer noemen. Nu weer in Lelystad, is 

Frans Keulemans aan zijn veertigste kuur 

toe. Op Soeria maakte hij kennis met TM, 

een discipline die hij nooit de rug heeft toegekeerd. Zijn 

pensioen geniet hij in Afrika, waar hij woont en met kinde-

ren werkt. Voordien werkte hij als leraar op een Amster-

damse school. Een rasechte Amsterdammer en verstokte 

vrijgezel, die door het leven donderde en niet schroomt 

om het ten volle te leven. Te midden van een vol en druk 

leven was het de meditatie die zijn hoofd koel hield. Over 

panchakarma is hij lyrisch: “Na de panchakarma ben ik 

weer springlevend!”  

Springlevend oogt hij. Als kind aan huis valt hij de praktijk-

ruimte van het MAG binnen. Een stevige handdruk als ken-

nismaking beklijft. “Jaarlijks een kuur, dat doet me goed’’, 

vertelt hij, “dan voel ik me weer bruisend, spurt ik de trap-

pen op, is de loomheid uit mijn lijf, mijn hoofd weer kraak-

helder en het lood uit mijn benen. Tegelijkertijd kom ik 

meer in mijn basis terecht, je weet wel”, lacht hij, “dat on-

derbuikgevoel, waaruit een diepere rust emaneert. Een 

mens hoort gelukkig te zijn. En als je dat niet bent, ga er 

dan naar op zoek. Door TM en panchakarma voel ik meer 

de ruimte in mezelf: uit je hoofd om dichter te komen bij 

wat je echt bezielt, om gelukkig te worden! Als ik op een 

goede manier oud kan worden, dan is het goed, niet wach-

ten op de kwaaltjes, maar ze voor zijn. Daar streef ik naar. 

De panchakarmakuur, jaar in jaar uit, dat helpt me daarbij.”                                                                 

Een vriendelijke man met een lofzang voor dit centrum: 

“Hier hangt gelukzaligheid, iets van het hart en daar hou ik 

van! Ik ben hier welkom.” De eerste behandeling die Frans 

krijgt, bij aanvang van een kleine panchakarma, is een shi-

robasti. Terwijl het buiten bijna vriest, is het in de behan-

delruimte heerlijk warm. Nadat Frans zijn bovenlichaam in 

witte doeken gewikkeld heeft om de warmte te bewaren 

en om zijn kleren tegen de olie te beschermen, zet Cees 

hem een rode bodemloze hoed op. Tot een Soefi omgeto-

verd. Frans kent het ‘ritueel’: de hoed wordt met medicina-

le olie volgegoten, waarin het hoofd enige tijd blijft baden. 

De olie kan op de kruin zijn werk doen en in de hoofdhuid 

trekken. Het dik verband eronder, dat nauw aansluit, voor-

komt dat olie langs het gezicht sijpelt. “Losgeweekte ge-

dachten komen bovendrijven” en dit laat verstilling na. De 

shirobasti zuivert, stabiliseert en kalmeert de geest. Het 

helpt onder andere tegen slapeloosheid, stress en psy-

chisch onevenwicht. “Hierdoor ontstaat weer ruimte in de 

geest”, vertelt Frans, “voor nieuwe ervaringen zonder je-

zelf in de ervaring te verliezen”. 

 

Hier ben ik welkom 

Niet wachten op kwaaltjes, maar 
ze voor zijn. Daar streef ik naar.  

Voorbereidingen voor Shirobasti 



Abhyanga: voorbij de grenzen. 

A 
andacht en transcendente 

stilte. Ook tijdens de abhyan-

ga van Julia Zijlstra is de stil-

te zo tastbaar dat je ‘het ge-

luid ervan’ bijna uit de lucht kan plukken. 

Een abhyanga is een massage door twee 

technicians, waarbij veel olie gebruikt 

wordt. Vier handen masseren het hele 

lichaam van top tot teen door synchrone 

bewegingen met de handen doordrenkt 

met warme olie: een reis van de kruin, 

oren, voorhoofd en gezicht, langs rug en 

armen, zo naar de onderbuik en de benen 

tot aan de topjes van de tenen en de 

voetzolen. Voorbij de grenzen naar het 

veld van zuiver bewustzijn. In die rust, 

waarvan ik (Katrien) getuige ben, wil ik 

me laten vallen: de glooiende warmte, de 

geur van oliën, de geur van warmte, een 

zacht genuanceerd licht. Al mijn zintuigen 

worden gestreeld en meegenomen waar 

ze tezamen komen in heelheid. In de So-

ma Mandala van de Rig Veda staat om-

schreven hoe de Somaplant geperst 

wordt met de tien zustervingers, voor on-

sterfelijkheid. Het lijkt wel de omschrij-

ving van de abhyangabehandeling: tender 

and firm, zusterlijk en voorbij de grenzen! 

Julia Zijlstra is 36 en moeder van een 

dochtertje van anderhalf jaar. Ze woont 

samen met Peter Zijlstra even buiten het 

Sidhadorp. Hoewel ze met haar open  

gezicht en warme glimlach weinig ver-

moeidheid toont, eist het moederschap 

ook van haar zijn tol: ’s nachts opstaan 

voor de borstvoeding en overdag werken. 

“In het dagelijkse leven loop je soms leeg 

door te rennen van hier naar daar, en 

door het zo druk in je hoofd te hebben”, 

vertelt ze. “Als moeder jezelf eens met 

een heerlijke, langdurende massage laten 

verwennen is echt geen overbodige luxe, 

het is een investering. Na deze behande-

ling voel ik me weer ‘vol’”, zegt ze. “Mijn 

lichaam is weer volgelopen en mijn geest 

leeg. Volledigheid. Dit gevoel wil ik koes-

teren.” 

Tien vingers voor  
onsterfelijkheid  
Tekst & interview Katrien van den Berghe 



Overzicht van behandelingen en prijzen* die het Maharishi Ayurveda Gezondheidscentrum biedt 

Behandelingen 
UDVARTANA 
Kruidige massage 
Stevige massage met gekruid 

pastamengsel. Ontlast het hart 

en stimuleert de bloedsomloop. 

€ 135,- 

ABHYANGA 

Zalige vierhanden oliemassage  

Twee masseurs en vier handen 

masseren je gelijktijdig. Deze 

massage is de basis van de 

meeste massages en kuren in 

Ayurveda. De synchrone olie-

massage geeft heelheid, zacht-

heid en eenheid. De gekruide 

olie sluit aan bij je constitutie-

type. 

€ 110,- 

SWEDANA  

Heerlijk stoombad 

Verrijkt met ayurvedische krui-

den. Opent alle fijne lichaamska-

nalen waardoor de losgemaakte 

afvalstoffen worden afgevoerd.  
€ 65,- 

NASYA 
Schone voorhoofdsholtes 

Reiniging van voorhoofdsholtes 

met speciale olie, verrijkt met 

ayurvedische kruiden. Helpt bij 

hoofdpijn, voorhoofdsholteont-

steking en hooikoorts, of ter pre-

ventie. 

€85,- 

GARSHAN 
Stevige massage 
Droge stimulerende vierhanden-

massage met zijden handschoe-

nen voor het hele lichaam. Verle-

vendigt het zenuwstelsel en 

brengt de bloedsomloop op 

gang. Geeft alerte wakkerheid. 

€ 110,- 

PIZZICHILLI 
Koninklijke behandeling  
Twee masseurs en vier handen 

masseren je terwijl voortdurend 

een warme oliestraal je lichaam 

verwent. Deze 'koninklijke be-

handeling' reinigt je lichaam 

diepgaand en is zeer rustgevend 

voor de geest. Niet voor niets de 

favoriet van velen! 

€ 230,- 

MAN & VROUW 
Duidelijkheid 
Geen gedoe met spanning tus-
sen verschillende seksen: man-
nen behandelen mannen, vrou-
wen behandelen vrouwen.  

KALARI 
Massage met kracht 
Verlevendigende krachtige mas-

sage door twee masseurs, voor 

herstel van vitaliteit en soepel-

heid, een bijzondere massage 

binnen de Maharishi Ayurveda.  

Alleen beschikbaar voor heren. 

€ 205,- 

EDELSTEENLICHT- 
THERAPIE 
Ontspannend en helend 

Richt puur licht van edelstenen 

op energiecentra in het lichaam. 

Voedend en balancerend! 

3 behandelingen € 180,- 

CONSULT ARTS 
Een alternatieve kijk  

Ervaren arts gespecialiseerd in 

Ayurveda geeft persoonlijke con-

sulten die vaak door uw verzeke-

ring worden vergoed.  

PATRAPOTALI 

Kokos klopmassage 
Klopmassage met warm gekruid 

kokosmengsel voor gewrichten 

en spieren. De snelle afwisseling, 

van zeer warm tot koel, stimu-

leert de bloedsomloop, ontspant 

de spieren en bevordert de af-

voer van afvalstoffen. Zeer goed 

voor o.a. diepere spierklachten. 

Vanaf € 100,- 

RADIANT HEALTH 
Verjongings- of acnébehandeling 

Stralend gezond door behandeling 

van hoofd en gezicht. Bestaande 

uit massage, stoombad, masker en 

voedende crème. Ontwikkeld door 

Indiase vaidya’s en getest in de 

VS, Italië en Duitsland.  

Alleen beschikbaar voor dames. 

Introductieprijs 2012 € 60,- 

* prijspeil 2012 



Verzekeringen 

V 
aak worden kosten voor behande-

lingen (gedeeltelijk) vergoed door 

uw aanvullende verzekering. 

Raadpleeg daarom de polisvoor-

waarden. Dit geldt ook voor de consulten van 

de Ayurveda arts Gerrit Jan Gerritsma, die 

een praktijk heeft in het MAG-gebouw.  

NETRA TARPANA  
Voor stralende ogen 

Een verzachtend oogbad voor 

vermoeide, droge of geïrriteerde 

ogen. Wordt ook gegeven als 

schoonheidsbehandeling voor 

stralende ogen. 

€ 55,- 

SHIRODHARA  
Rustgevend 
Langzaam stroomt een zachte 

oliestraal heen en weer over je 

voorhoofd en brengt je in een 

diepe ontspanning. Twintig heer-

lijke minuten duurt deze ont-

spannende behandeling.  

Het harmoniseert het zenuwstel-

sel en brengt diepe rust. Tegen 

slapeloosheid, rusteloosheid en 

diverse andere geestelijke aan-

doeningen. Of gewoon om te 

genieten… 

Een variant is de Lassidhara (met 

yoghurtmengsel) bij oliegevoe-

ligheid of voor extra verkoeling. 

€ 90,- 

BASTI 

Grondige darmreiniging  

Verwijdert afvalstoffen uit het 

lichaam. Naast reinigend, ook 

voedend voor de darmslijm-

vliezen.  

VISHESH 
Massage met pit 

Massage met meer druk voor het 

iets meer gespierde lichaam, ter 

ontspanning en ontlasting van de 

spieren.  

€ 110,- 

KATIBASTI  
Ontspannen rug 
Oliebad voor (meestal) de rug. 
Ter versoepeling en ontspanning 
van de rugspieren en weefsels. 
€ 90,- 

AROMATHERAPIE 
Hemelse geuren 

Geurtherapie bij alle behandelin-

gen! Kan ook thuis gedaan wor-

den op advies van de Ayurve-

disch arts.  

PADADHARA 
Het betere voetenwerk  

Heerlijke behandeling van de 

voeten waarbij de olie rijkelijk 

stroomt. 

€ 90,- 

HRIDBASTI 

Klassiek Ayurvedisch oliebad  

Voor het hart. Verzacht en ver-

licht het hart op lichamelijk en 

geestelijk niveau. Lost stress van 

het hart op. 

€ 90,- 

PINDASWEDANA 

Gekruide massage 
Massagebehandeling met warme 

gekruide rijst voor gewrichten en 

spieren. Na een verkorte abhyan-

ga massage wordt het pijnlijke 

gebied, meestal de onderrug en/

of nek behandeld met weldadige 

warmte. 

€ 190,- 

SHIROABHYANGA  
Rustgevend 

Uitgebreide massage van het 

hoofd, gezicht en nek/schouders 

met gekruide olie, ontspant en 

verjongt. 

€ 55,- 

SHIROBASTI  
Mentaal evenwicht 

Oliebad op het hoofd. In een 

speciale tooi op het hoofd wordt 

gekruide sesamolie gegoten. 

Brengt mentaal evenwicht. Helpt 

bij overmatige mentale activiteit. 

Vermindert de behoefte aan kal-

meringsmiddelen. 

€ 100,- 

TAKRADHARA 
Rustgevend en verkoelend 
Speciaal gekruid vers yoghurt-

mengsel stroomt koel over het 

voorhoofd tegelijk met een 

voortdurende zachte lichaams-

massage. Je lichaam en geest 

komen in een uitzonderlijke die-

pe alerte rust. Wordt voorge-

schreven bij diverse geestelijke 

spanningen of klachten. 

€285,- 

PANCHAKARMAKUREN 
Uitgebreide reinigingskuur  

10 daagse kuur*: 

– 7 dagen voorkuur** 

– 3 dagen behandelingen in ons gezondheidscentrum:  

       3x abhyanga, 3x swedana, 3x basti 

Consult en begeleiding: € 210,- 

Behandelingen: € 680,- 

Totaal: € 890,- 

12 daagse kuur*: 

– 7 dagen voorkuur**  

– 5 dagen behandelingen in ons gezondheidscentrum,  

       3x abhyanga, 3x swedana, 2x locale swedana, 5x basti 

Consult en begeleiding: € 240,- 

Behandelingen: € 830,- 

Totaal: € 1070,- 

(*) Exclusief maaltijden en verblijf.  

(**) 7 daagse voorkuur kan eventueel thuis gedaan worden. 



Top 10 gezond worden 
Klachten waarbij Maharishi Ayurveda kan helpen – praktijkervaringen van Gerrit Jan Gerritsma 

1 Diabetes type 2. 
Bij niet-insuline-afhankelijke suikerziekte kan je met Maharishi Ayurveda vaak veel bereiken. Sommige mensen komen 
helemaal van hun tabletten af en kunnen de bloedsuikerspiegel alleen met dieet regelen. 

2 Eczeem 
Kruidenpreparaten voor de huid, gecombineerd met een speciaal dieet, zijn bijzonder effectief. Een vrouw die al 18 jaar 
eczeemklachten had, kon na een paar maanden de kruidenpreparaten helemaal afbouwen en was klachtenvrij. 

3 Hoge bloeddruk. 
Hoewel hardnekkig, kan met een gecombineerde aanpak veel bereikt worden: TM werkt bewezen bloeddruk-
normaliserend. Tijdens de panchakarma-reinigingskuren normaliseert de bloeddruk, ook lang na de kuur.  

4 Cholesterol 
Tijdens de panchakarma wordt het gehalte gezonde cholesterol hoger en ongezonde cholesterol lager. Ayurvedische  
kruidenpreparaten voor het cholesterolgehalte stimuleren de stofwisseling en beschermen. 

5 Fibromyalgie 
Gaat vaak gepaard met een dosha-verstoring, trage of onregelmatige stofwisseling, overgewicht, nervositeit en/of slaap-
stoornissen. Het lichaam reinigen van 'afvalstoffen' en herstellen van de spijsvertering geeft wonderbaarlijke effecten.  

6 Burn-out 
Een echtpaar had tot aan hun pensioen zo hard gewerkt, dat ze geen fut meer over hadden om te kunnen genieten van  
hun vrije tijd. Na een panchakarmakuur waren ze zo dankbaar: het voelde alsof ze hun leven weer hadden teruggekregen. 

7 Hoofdpijn 
Veel mensen met hoofdpijnklachten ervaren verlichting van hun klachten na een panchakarmakuur. Ook hoofdpijn door  
chronische neusbijholte-ontsteking (sinusitis) verdween volledig na een panchakarmakuur. 

8 Hart- en vaatziekten 
Bloeddruk, cholesterol en overgewicht zijn risico’s waar panchakarma iets tegen doet. Ook mensen met zogenaamde 
'etalage-benen', waarbij de slagaders verstopt zijn, konden aan het eind van de panchakarmakuur langer pijnvrij lopen. 

9 Vermoeidheid en slapeloosheid 
Met Ayurveda kun je preventief veel doen; extreme vermoeidheid verdween na een iets andere indeling van het dag-
schema; ook slaapproblemen zie je in veel gevallen enorm verminderen. 

10 Beter zelfbeeld 
Gezondheid is meer dan alleen maar niet ziek zijn. Uitspraken als: ‘Ik zit beter in mijn vel’, of ‘Ik voel me veel lichter 
en heb meer energie’ geven aan dat Maharishi Ayurveda echte gezondheid en welzijn ontwikkelt. 

 
 
 



door Katrien van den Berghe 

Panchakarma 
Een panchakarmakuur is heilzaam voor iedereen, jong en 

oud, die gezondheid hoog in het vaandel heeft. Het doel van 

deze reinigingskuur, die naargelang de keuze, kan variëren 

van negen dagen tot twee weken, is het volledig schoonma-

ken van alle lichaams- en energiekanalen, waardoor gifstof-

fen uit het lichaam worden verwijderd en de stofwisseling 

wordt geoptimaliseerd. Door de diepgaande interne reini-

ging wordt veelal de oorzaak van een ziekte verwijderd en 

wordt het lichaam weer in evenwicht gebracht op het meest 

fundamentele niveau. Deze reinigingskuur normaliseert de 

fysieke constitutie en brengt de drie dosha’s weer in balans. 

Een panchakarmakuur kan men inzetten om een algehele 

goede gezondheid te behouden, preventief om het lichaam 

jong en vitaal te houden, als voorbereiding voor het zwanger 

worden en tegen ouderdomsklachten. Tevens is het effectief 

bij diverse klachten zoals vermoeidheid, uitgeblust gevoel, 

lichte depressie, migraine, spierpijnen, stress, burn-out, 

chronische aandoeningen, na een chemotherapie, bij diabe-

tes type 2, en vele andere klachten. 

Een gevoel van eenheid in het lichaam 

Ted van der Leest, die momenteel een panchakarmakuur 

doet in Lelystad, is bijna 80. Hij is aan zijn derde kuur toe. 

Hij doet de kuur om zo lang mogelijk vitaal van lichaam en 

geest te blijven. Na de panchakarmakuur loopt hij ook een 

stuk beter: “Dat is fijn, ik ga weer rechter en zelfzekerder 

lopen, met grotere passen”. Ik geniet ervan om hier tien da-

gen tijdens de kuur in het dorp te zijn”, vertelt hij enthousi-

ast. Ted woont in Den Haag en is werkzaam voor het TM-

centrum in Wassenaar. Zijn verblijf tijdens de kuur bij gas-

tenaccommodatie Luikink geeft hem de mogelijkheid om 

zich heerlijk terug te trekken in een mooie verzorgde ruimte. 

Hij maakt met smaak gebruik van de lichte vegetarische 

maaltijden in het restaurant. “Dat is ook genieten!” In het 

appartement bij Luikink ligt een grote stapel boeken, vooral 

spirituele boeken, die hij meegenomen heeft. “Tijdens de 

kuur, terwijl ik hier ben, verenig ik het aangename met het 

nuttige. Grondige schoonmaak van het lichaam en toch 

heerlijk ontspannen!”  

“Panchakarma is zo'n uniek geschenk voor het welbevinden 

van de mens”, vertelt Maria Lieve. “Ik voelde al vanaf de eer-

ste behandeldag dat iedere cel in mijn lijf volledig wakker en 

vrolijk was geworden. De technicians zijn heel goed op el-

kaar afgestemd en de behandelingen zo subliem, met dage-

lijks heerlijke oliemassages en warme kruidenoliën, dat je in 

de rust erna heel diep transcendeert. Ik heb nu nog, na we-

ken, een sterk gevoel van eenheid in mijn lichaam, in mijn 

wezen. Alle cellen, alle bewegingen en gedachten zijn be-

wust met elkaar verbonden. Dat voelt zo zacht en tegelijker-

tijd krachtig aan. Ik had eerst de bijna spreekwoordelijke 

huiver voor de gheedagen en de laxeerdag. Door een regel 

in de handleiding werd ik echter geïnspireerd om het inne-

men van de ghee en de olie te zien als het geven van liefde 

aan jezelf. Dit heeft wonderwaar gewerkt waardoor ook de 

voorbereiding voor mij een genot was.” 

Wonderwaar 

Behandelingen met sesamolie, vierhandenmassages, ghee, 

warm water, stoombaden en milde darmreinigingen zorgen 

ervoor dat opgehoopte afvalstoffen uit het lichaam verwij-

derd worden. De eerste vijf tot acht dagen kunnen thuis ge-

daan worden. Daarna volgen er drie tot zeven dagen van 

diepgaande behandelingen met massages en reinigingen. 

Deze worden gegeven in het gezondheidscentrum, MAG, 

door speciaal opgeleide therapeuten. De Maharishi Ayurve-

dische arts, Gerrit Jan Gerritsma, begeleidt de gehele kuur. 

Door middel van polsdiagnose bepaalt hij welke behandeling 

het beste voor u is.    

Maria Lieve: “Tegen ieder die twijfelt vanwege de kosten van 

deze behandeling van onschatbare waarde, zou ik zeggen: Je 

zult er veel langer plezier en heil aan overhouden dan van 

een skivakantie of iets dergelijks. En de mensen in je omge-

ving zullen er ook van profiteren. Laat je diepgaand gerei-

nigd en gevoed worden door ‘de tien zustervingers… voor 

onsterfelijkheid!’ 

Koning der reinigingskuren – ‘Een uniek geschenk voor het welzijn’ 

Grondige schoonmaak én heerlijk genieten 



S inds begin 1991 is Cees Plat als Maharishi Ayurveda 

Therapeut verbonden aan het MAG in Lelystad. 

Naast het ondersteunende en administratieve werk 

dat hij toen voor een software bedrijf deed, ver-

schoof zijn aandacht, vanaf 2001, steeds meer naar het gezond-

heidscentrum en nam hij de ondersteunende werkzaamheden 

over van Cees Herderschee. Eind 2002 verhuist het MAG naar 

het hofje 

aan de Ri-

vierenlaan: 

een locatie met meer uitstraling en ruimte. Gerrit Jan Gerrits-

ma begon er een jaar later zijn Maharishi Ayurveda praktijk. 

Het werd steeds drukker en leuker. Er ontstond een nieuwe 

dynamiek. “De basis en drijfveer is nog steeds: Maharishi Ayur-

veda zo breed mogelijk aanbieden en toch authentiek blijven!”, 

vertelt Cees Plat. “Het MAG bestaat nu 25 jaar. In die tijd heb-

ben we een zeer ervaren en hecht team opgebouwd van men-

sen met verschillende kwaliteiten die bereid zijn hun volle in-

zet te geven om het geheel te ondersteunen”. Idealisme? 

“Jawel, maar in combinatie met een dosis realisme”, beklem-

toont Cees.  

        

Eenvoud, Stilte en Aandacht 

Als technician van het eerste uur vertelt Marianne Markus ge-

passioneerd over haar werk bij het MAG: “Wat mij in Maharishi 

Ayurveda zo aantrekt is de combinatie van eenvoud, stilte en 

aandacht. Dit schept de basis voor een verlevendiging van het 

bewustzijn en herontdekking van diepere lagen.” Marianne 

coördineert de damesafdeling: vrouwen worden door vrouwen 

behandeld en gemasseerd, mannen door mannen. Dat schept 

een vertrouwde en ontspannen sfeer. “Het is zo prettig om 

samen met je collega’s in de stilte te mogen werken aan die 

kleine wondertjes van transformatie”, vertelt ze. “Als technici-

an staan we zeker niet stil!”, benadrukt ze, “We laten ons regel-

matig bijscholen om nieuwe technieken onder de knie te krij-

gen. In 2009 kwam er een nieuwe parel in het pakket, namelijk 

de Maharishi Lichttherapie met Edelstenen. Het zachte licht 

door de edelstenen bleek vanuit een andere invalshoek weer 

nieuwe kanalen te openen.”  

 

Liefdevolle Handen en Innerlijke Rust. 

“Vereisten om dit werk te kunnen doen zijn een innerlijke aler-

te rust, toewijding en inzicht om te zien wat de klant nodig 

heeft”, zegt Kees van der Maat. “Ik vind het fijn om rekening te 

houden met de specifieke behoeften en wensen van de klant. 

Elk mens is immers uniek!” 

“Voordat ik technician werd heb ik diverse panchakarma’s en 

andere behandelingen ondergaan. Omdat ik de effecten en 

resultaten zo indrukwekkend vond, groeide bij mij het verlan-

gen om het ook aan anderen te kunnen geven.” Toen Kees zijn 

onderwijsloopbaan had afgerond kwam er ruimte in zijn leven 

om de opleiding voor technician te doen. “Het werken binnen 

het MAG heeft mij veel ondersteuning gegeven om mij in de 

praktijk te bekwamen en een prachtige mogelijkheid geboden 

om in bewustzijn te groeien. Uitdrukking geven aan het trans-

cendente op een helende praktische manier, dat is een voor-

recht!”, stelt Kees. 

 

Voor Anna Rosner is het puur genieten “wanneer mijn handen 

met warme olie het lichaam raken”. Sinds haar kinderen wat 

zelfstandiger zijn werkt Anna weer regelmatiger voor het ge-

zondheidscentrum. “Voordat ik technician was, werd meer mijn 

intellect gevoed. Toen ik mij realiseerde dat ik graag met mijn 

handen wilde werken, en wel liefdevolle handen, ben ik mij 

gaan inzetten voor het MAG. En dat is genieten!”, koestert ze. 

“De transcendente stilte gedurende de behandeling integreert 

lichaam en geest, waardoor ikzelf ook meer dagelijks geluk 

ervaar. Het geeft mij voldoening om vanuit die diepere stilte te 

kunnen geven, een staat van eenvoud en argeloosheid. De be-

handeling die ik het liefst geef is de pizzichili massage: uit slan-

gen stromen warme oliestralen, terwijl onze handen zacht en 

stevig glijden langs het lichaam. Verrukkelijk om te geven en te 

ontvangen!”  
 

Gezondheid is Heelheid 

Gerrit Jan Gerritsma is als Ayurvedisch arts verbonden aan het 

centrum in Lelystad, en werkte daarvoor lange tijd in Duits-

land. Ruim 23 jaar ervaring met Maharishi Ayurveda heeft Ger-

rit Jan Gerritsma in de polsdiagnose en in het begeleiden van 

panchakarma reinigingskuren. “Het fascinerende van Maharis-

hi Ayurveda is dat je de samenhang tussen de natuur en de 

mens beter kan begrijpen”, legt hij uit. “Gezondheid is heel-

heid: harmonie tussen lichaam, geest en omgeving. In de mo-

derne geneeskunde is helaas veel versnippering. Maharishi 

Ayurveda schept heelheid van binnenuit, vanuit het Veld van 

Zuiver Bewustzijn.” 

Cees Plat: “Willen wij deze deskundigheid en deze kennis voor 

de toekomst veilig stellen, dan zal onze aandacht ook uit moe-

ten gaan naar het overdragen van onze expertise aan een jon-

gere generatie! Bewust en vol verwondering over de belangrij-

ke tijdloze bijdrage die Maharishi Ayurveda voor de gezond-

heid van mensen van alle leeftijden kan betekenen.” 

Het team bestaat onder meer uit Cees Plat, Marianne Markus, Bernard 

Markus, Anna Rosner, Kees van der Maat, Mary Kraus, Gerrit Jan  

Gerritsma en Christina Gerritsma. 

Het MAG team  

In stilte werken aan kleine wondertjes  

‘Idealisme samen met een dosis realisme’ 



M 
aharishi Ayurveda biedt 

kennis over de begelei-

ding en behandeling van 

kinderen van alle leeftij-

den. Van voorbereiding op optimale 

zwangerschap, begeleiding tijdens zwan-

gerschap, het moeder-babyprogramma 

voor rond de geboorte en de eerste le-

vensmaanden, tot begeleiding van peu-

ters, kleuters schoolkinderen en pubers, 

voor preventie en ook voor behandeling 

van veel voorkomende klachten. 

 

Een goed begin is het halve werk 

Om een gezond kind te krijgen is het 

nodig dat beide ouders gezond zijn, zo-

dat zij het beste aan hun kinderen kun-

nen doorgeven. Dat is natuurlijk een 

hoofdstuk op zich, maar één aspect hier-

van wil ik graag naar voren brengen, om-

dat het Maharishi Ayurveda Gezond-

heidscentrum hierin een unieke bijdrage 

kan leveren. Iedereen krijgt via de voe-

ding kleine beetjes bestrijdingsmiddel 

binnen en sommige hiervan blijven erg 

lang in ons lichaam. Omdat ze in vet zijn 

opgelost, kun je ze moeilijk kwijtraken 

via voeding of vasten. De Maharishi 

Ayurveda panchakarmabehandelingen 

bieden een unieke mogelijkheid om juist 

deze gifstoffen kwijt te verwijderen. Dit 

is daarom zo belangrijk omdat een baby 

die borstvoeding krijgt ongeveer 50 maal 

meer van dit soort bestrijdingsmiddelen 

binnen krijgt dan een gemiddelde vol-

wassene. Borstvoeding is zó gezond dat, 

ondanks deze belasting met bestrijdings-

middelen, het toch beter is wel borstvoe-

ding te geven. Maar als je met een ayur-

vedische reinigingsbehandeling een 

groot deel hiervan al kwijt kan raken, 

voordat je borstvoeding gaat geven, dan 

is dat natuurlijk veel beter. Al is het maar 

een korte, eenvoudige kuur, een pancha-

karmareinigingsbehandeling wordt voor 

iedereen aangeraden vóór de zwanger-

schap. 

 

Het moeder-babyprogramma 

De geboorte van je kind betekent een 

grote verandering in je leven. Naast alle 

vreugdevolle dingen kan het natuurlijk 

ook veel stress opleveren. Tijdens de 

bevalling en ook kort daarna kan vata 

dosha behoorlijk uit evenwicht raken. 

Het moeder-baby programma is ervoor 

om deze vata verstoring op het juiste 

moment in evenwicht te brengen. Het 

bestaat uit onder andere liefdevolle olie-

behandelingen door een moeder-baby 

therapeute, aangevuld met rust, verzor-

ging en speciale kruidenpreparaten. Dit 

programma is intussen grondig gerevi-

seerd en komt binnenkort weer beschik-

baar. Daarom later meer hierover. 

 

Peuters en kleuters 

In iedere levensfase staat er een bepaal-

de dosha op de voorgrond. Kleine kinde-

ren zijn heel levendig en bewegen veel 

(vata), maar ze groeien ook en slapen 

veel (kapha). Hoe kan je nu zien welke 

dosha het meest op de voorgrond staat? 

Typische kinderziektes zijn kapha: snot-

neuzen, verkoudheden, infectieziekten. 

Een praktische tip: als je kind verkouden 

is, geef dan even geen kaas, yoghurt en 

kwark, omdat dit behoorlijk slijmvor-

mend werkt. 

 

Schoolkinderen 

Ondanks het feit dat bij kinderen voor-

namelijk de kapha dosha op de voor-

grond staat, staan zij ook bloot aan veel 

vata invloeden door onze informatie-

maatschappij. Door de computer, mo-

bieltje, televisie et cetera krijgen we heel 

veel meer informatie te verwerken dan 

vroeger. Er is tijd voor nodig om dat alle-

maal te verwerken. Je ziet in de praktijk 

dat veel kinderen hier toch moeite mee 

hebben: hun brein raakt overprikkeld en 

dit komt tot uiting als ADHD en andere 

concentratiestoornissen. Transcendente 

Meditatie kan hiervoor heel goed hel-

pen. Zie bijvoorbeeld: www.adhd-tm.org. 

Je ziet ook heel goede resultaten als de 

slaapkwaliteit verbetert door bijvoor-

beeld een kruidenpreparaat en vroeger 

naar bed gaan. Een jongen van 11 jaar 

vertelde me onlangs nog dat hij na het 

nemen van een speciaal kruidenprepa-

raat geen nachtmerries meer had. 

 

Puberteit 

In de puberteit begint pitta dosha gelei-

delijk aan op te komen. Dat merk je aan 

het feit dat je kind zich wat meer wil 

afsluiten, zijn eigen weg wil gaan. Jon-

gens hebben in het algemeen wat meer 

pitta dan meisjes en kunnen wat sneller 

opvliegend zijn. Meisjes hebben meestal 

wat meer vata, met giechelen, huilen of 

angstig zijn. Als je dit alleen al zo kan 

herkennen hoef je je als ouder geen zor-

gen te maken en kan je iets doen om de 

dosha’s in evenwicht te brengen. Voor 

de schoolstress is de studentenrasayana 

heel goed. Dit is een kruidenpreparaat 

dat een betere concentratie geeft en een 

beschermend effect op de hersenen 

heeft. 

 

Hiermee is de cyclus weer rond. Voor 

een optimale preventie is het goed om 

drie à vier keer per jaar bij een ayurvedi-

sche expert te laten kijken hoe het even-

wicht van de dosha’s is, zodat je kan 

voorkomen dat je uit evenwicht raakt. 

Baby's, kinderen & pubers  

Word ook technician: volg de opleiding 
 
Het MAG zoekt regelmatig nieuwe medewerkers die de opleiding tot Maharishi Ayurveda technician gevolgd heb-
ben. Spreekt het werken op en in een warme en persoonlijke omgeving je aan en ga je graag om met mensen geef 
je dan nu op voor de training. De trainingen vinden regelmatig plaats. Informatie over data, kosten en voorwaarden 
kun je opvragen via mag@tm.nl. 

door Gerrit Jan Gerritsma 



Afspraak maken? 
Bel of mail voor een afspraak voor een behandeling en/of consult met arts Gerrit-Jan Gerritsma* 
 
Maharishi Ayurveda Gezondheidscentrum 
Rivierenlaan 258 8226 LH Lelystad 
+31 (0)320 254961  

info@maharishi-ayurveda.nl  

* Vergoeding door zorgverzekeringen onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Raadpleeg uw voorwaarden. 

 

Deze krant is gesponsord door Harmonisch Wonen 
Woningen en bedrijfsruimtes in het Sidhadorp 
 
 
Rivierenlaan 230  
8226 LH Lelystad 
tel. 0320 21 80 77 
www.harmonischwonen.nl 

Gasten-accommodatie Luikink  
Zorgeloos overnachten in een comfortabel 
appartement of gezellige kamer 
Moezelstraat 12, 8226 LA Lelystad  
(+31) (0) 320 254316  
info@luikink.nl, www.luikink.nl 
 
Zenith Natuursupermarkt  
Rivierenlaan 169, 8226 LE Lelystad,  
0320 255507 
 
Maharishi Ayurveda Products 
0475 529111  
www.ayurveda.nl  
 
Maharishi basisschool de Fontein 
Een basis voor het leven 
0320 250502 
www.mbsdefontein.nl 
 
Vegetarisch Restaurant ,  
vegetarisch culinair genieten 
Donaustraat 183, 8226 LD Lelystad  
0320 25 15 15  

K 
om je voor een enkele behandeling of voor een meer-
daagse panchakarmakuur, het is altijd goed vertoeven 
in het ‘Sidhadorp’. 
Een woonwijk die door TM-beoefenaars bewoond 

wordt en dat voel je. Er hangt rust en stilte in de wijk. Gecom-
bineerd met de schone en frisse omgeving van letterlijk nieuw 
land is dit de ideale plek om zuiverheid te vinden. 
De kliniek zelf is gevestigd in een mooi en stil hofje dat ge-
bouwd is volgens speciale Vedische bouwprincipes, die voor 
harmonie en welzijn van de bewoners zorgen. Uitstekend ge-
schikt voor een kliniek gericht op welzijn en gezondheid. 
 
Alles op loopafstand 
Op enkele minuten loopafstand van het MAG vind je de be-
langrijkste voorzieningen. Het  fantastische Vegetarisch Res-
taurant, dat MAG klanten speciaal bedient met uitgekiende 
gerechten. Een comfortabel gastenverblijf van de gastvrije fa-
milie Luikink, met ruime en gezellige kamers en appartemen-
ten tegen zeer betaalbare prijzen. En de ruim gesorteerde na-
tuurvoedingswinkel Zenith met (verse) biologische producten 
van topkwaliteit. 
 

Gezamenlijk mediteren 
Als je TM beoefent ben je van harte welkom in het gezamenlij-
ke meditatieprogramma in het TM-Centrum. Het is een bijzon-
dere ervaring voor de Sidha’s om in de stilte van de mooie koe-
pel te mediteren. De ontspanning en stilte van de behandelin-
gen op het MAG verdiepen zich hier nog verder. 
 
Profiteer 
Profiteer van de speciale 25-jaar jubileumaanbieding. Gebruik 
de bon en bespaar 25 euro op een behandeling naar keuze. 
Kom genieten! Je bent bij ons ook letterlijk in goede handen... 

Het verblijf 

Comfortabele appartementen Meditatiekoepel 

JUBILEUM KORTINGSBON 

€ 25 
Korting op een behandeling  

 
Geldig tot 1-11-2013 

maximaal 1 bon per persoon 
 

Stichting Maharishi Ayurveda Gezondheidscentrum,  
Rivierenlaan 258, 8226 LH Lelystad  

0320-254961 - mag@tm.nl - www.maharishi-ayurveda.nl 


