
EISRA Opleidingen 
O r g a n i s e e r t  O p e n  d a g e n

Ons programma begint om 15.00 en duurt tot 17.00 uur. 
Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken met ons 
opleidingsinstituut. Na een korte voordracht over de Ayur-
veda en een presentatie over EISRA, kunt u al uw vragen 
stellen over onze opleidingsaanbod.

Ayurvedische Massage therapeut (1 jaar)
Ayurvedic Technician (2 jaar)
Ayurvedic Practitioner (4 jaar) AP®
Ayurveda & Voedingsleer (Cursus)
Aanmelden niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld.  
Mail ons: info@eisra.nl of bel ons: 070 319 25 46

OPEN DAGEN EISRA
M a a k  k e n n i s  e n  z i e  w a t  A y u r v e d a  u  t e  b i e d e n  h e e f t

Het Ayurvedisch Gezondheidscentrum Nederland 
Thijssestraat 16, 2521 ZL  Den Haag  |  Tel. 070 - 319 25 46
info@agn-ayurveda.com  |  www.agn-ayurveda.com

Anil Kumar Mehta (GAMS) studeerde 
Ayurveda aan de Maharishi Dayanand 
Universiteit in India. In 1980 kwam hij als 
pioneer van de Ayurveda naar Nederland 
en sindsdien houdt hij zich bezig om de 
tijdloze Universele kennis van de Ayur-
veda te verbreiden. Middels zijn Oplei-
dingsinstituut EISRA heeft hij meer dan 
2000 studenten opgeleid op MBO/HBO 
beroepsniveau. Met zijn kliniek brengt 
hij de mogelijkheid tot een Ayurvedisch 
Consult en behandeling op diverse plaat-
sen in het land (Amstelveen, Nijmegen, 
Hedel en Breda).

VRIJ ENTREE & PARKEREN
De gepaste gelegenheid om kennis te 
maken met Ayurveda en zie hoe deze 
authentieke kennis uw kwaliteit van 
leven kan verbeteren.

Dhr. Anil K. Mehta (GAMS)

Za. 21 mei 2022
Za. 22 juli 2022
Za. 27 augustus 2022
Adres:  De Rijkstraat 1, 2497 DS  Den Haag (Ypenburg) 



INTERESSE?  Stuur deze strook of flyer ingevuld naar EISRA, Thijssestraat 16, 2521 ZL  Den Haag. 
Of meld je interesse online: info@agn-ayurveda.com en ontvang de Digitale Opleidingsbrochure.

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:       E-mail:  

&

Tram 15 (vanaf Den Haag HS of CS)
(Uitstappen Laan van Hoornwijck)

De Rijkstraat 1, 2497 DS  Den Haag (Ypenburg)  
Tram 15 vanaf Den Haag CS (28 min.) Tram 15 vanaf Den Haag HS (20 min.)


