
 
 

Beste lezer, met interesse in medita/e… 

Nu de lente zich s/laan laat voelen, nodig ik je graag opnieuw uit voor een aantal medita/e-
avonden geïnspireerd door het onderricht van Ayya SantaciAa. 

Ayya SantaciAa nam het ini/a/ef tot de oprich/ng van de Aloka Earth Room, een plek waar 
boeddhis/sche prak/jk (dharma), ecologie en kunst elkaar ontmoeten, kom er meer over te 
weten via hAps://alokavihara.org/aloka-earth-room/ 
en  hAps://alokavihara.org/earth-room-events/ 

In het centrum van Mariakerke, Gent komen we, in principe om de twee weken, samen op 
dinsdagavond. 

Wanneer?  

Dinsdag 28 februari: 19:15- 21 uur 
Dinsdag 14 maart: 19:15- 21 uur 
Dinsdag 28 maart: 19:15- 21 uur 
Dinsdag 18 april: 19:15- 21 uur 
Dinsdag 2 mei: 19:15- 21 uur 
Maandag 15 mei: 18:30 – 20 uur:  
Fysieke bijeenkomst met zoom onderricht door Ayya SantaciAa zelf (de link wordt 
vooraf en /jdig gestuurd aan wie dit vraagt) 
Dinsdag 30 mei: 19:15- 21 uur 
Dinsdag 13 juni: 19:15- 21 uur 
Dinsdag 27 juni: 19:15-21 uur 
Maandag 3 juli: 18:30 – 20 uur:  
Fysieke bijeenkomst met zoom onderricht door Ayya SantaciAa zelf (de link wordt 
vooraf en /jdig gestuurd aan wie dit vraagt) 

Aloka Dharma Gent 
Medita/e-avonden geïnspireerd op 
het onderricht van Ayya SantaciAa 

Ayya SantaciAa Bhikkhuni

https://alokavihara.org/aloka-earth-room/
https://alokavihara.org/earth-room-events/


Programma medita/e-avonden: 

Introduc/e en zitmedita/e van 25’  
korte uitwisseling 
zitmedita/e van 35’ (begeleid door Ayya SantaciAa via Dharmaseed) 
thee ter afslui/ng 

Heb je interesse en wil je graag meedoen,  stuur dan een mailtje voor meer informa/e. 

Je kan voor één avond deelnemen of meerdere keren komen.  

Het gaat om de waarde van het samen oefenen en elkaar daarin ondersteunen, er wordt 
geen financiële bijdrage gevraagd. 

Wie Dana (een gib) wil geven, kan dit rechtstreeks doen ten aanzien van het nieuw project 
van Ayya SantaciAa, de Aloka Earth Room. Meer info hierover op de medita/e-avonden zelf. 

Voel je welkom! 

Hartelijke groeten, mede namens Ayya SantaciAa 

Kristel 

Mail naar: alokadharma.gent@gmail.com 

Interessante links:  
hAps://alokavihara.org/aloka-earth-room/ 
hAps://alokavihara.org/teaching/eco-dhamma/ 
hAps://www.dharmaseed.org/teacher/278/ 

 

mailto:alokadharma.gent@gmail.com
https://alokavihara.org/aloka-earth-room/
https://alokavihara.org/teaching/eco-dhamma/
https://www.dharmaseed.org/teacher/278/

