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Zelf-ontwikkeling en 
transformatief leren  

met ACI 
 

In 2019 heeft ACI het Auroville Campus 
Platform opgericht. Dit platform gebruikt 
hetzelfde loginsysteem als Auronet. Wie 
toegang heeft tot Auronet, kan nu ook 
inloggen op het Auroville Campus Platform. 
Daarna volgde het Integral Education Portal 
en vervolgens de Disha Desk voor de jongeren 
van Auroville.   
  
Voor studenten en andere belangstellenden: 
kijk bij het Campus Platform eens bij de sectie 
research. Het bevat links met universiteiten 
met wie Auroville recent heeft samengewerkt, 
maar ook papers en thesen van studenten die 
hun werkstuk of masterscriptie in 
Auroville/over Auroville hebben geschreven. 
  
Met de infrastructuren worden langdurige 
transformatieve leergangen op het niveau van 
het hoger onderwijs aangeboden, zoals de 
Moeder het in de Auroville Charter uitdrukte, 
“Auroville will be the place of an unending 
education, of constant progress, and a youth that 
never ages”. 

 
Het Auroville Campus Platform bevat al vier 
van zulke al draaiende transformatieve 
leergangen: 

Swadharma  
Svadhyaya  
Savitri Painting  
Prayoga for Integral Living 

 
Swadharma, de ziel van de actie: vijfweeks 
programma van 5 juli tot 7 augustus 2021. 
Swardharma is voor jongeren tussen de 18 en 
de 30 jaar die in een intensief programma leren 
om van binnenuit hun echte roeping of missie 
te vinden. Het programma is gericht op het 
vinden van de innerlijke gids, op het maken 
van eigen keuzes, ervaringsgericht, leren door 
te doen, holistisch en full-time. 

  “To know is good, to live is better, to be, that is 
perfect”   |   The Mother, Founder of  Auroville 

 

Core-team: 

 
Lalit 

 
Manoj 

https://edu.auroville.org/
https://edu.auroville.org/
https://ie.auroville.org/
https://aci.auroville.org/courses
https://aci.auroville.org/swadharma.auroville.org
https://aci.auroville.org/svadhyaya)%20
https://aci.auroville.org/savitripainting
https://aci.auroville.org/prayoga


In februari 2020 heb ik de eindpresentatie van 
de jongeren meegemaakt waarin ze vertelden 
welke ontwikkeling ze met elkaar en in 
zichzelf hadden doorgemaakt en wat ze 
hadden ontdekt als hun echte roep in hun 
Leven. Ze kwamen uit verschillende landen en 
uit verschillende delen van India. 
Het was indrukwekkend en boeiend om 
zoveel, ik geloof zo’n 15, verschillende 
persoonlijke ontdekkingsreizen te horen 
vertellen of te zien uitgebeeld in creatieve 
vormen. Regelmatig iets totaal anders dan 
waarin ze opgeleid of werkzaam waren, en 
met zoveel verve en vuur gepresenteerd dat je 
kon invoelen dat ze hun echte passie van 
binnenuit op het spoor waren gekomen. Dat is 
transformatief leren, je leert, verandert van 
inzichten en van richting in je leven, inzicht is 
actie.  Meer details over Swadharma, het 
programma, kosten (INR 80.000: €920 intern) 
en aanmeldformulier vind je op de 
bovengenoemde website.  Het is een absolute 
aanrader voor jongeren. 
  
Svadhyaya, is de studie van het Zelf, 
gebaseerd op het gedachtegoed van Sri 
Aurobindo en de Moeder. Het is een online 8 
weeks programma voor beginners gebaseerd 
op integrale psychologie en de opzet van een 
transformatieve praktijk voor jezelf. 
  
Savitri Painting, Paint your Soul, is een 
manier om dieper met jezelf in contact te 
komen door middel van gedichten, kunst en 
muziek. Het is een manier om de 
zielsbewegingen te voelen en te verbeelden 
met schilderen. Je kunt leren om te zien hoe 
het zielenlandschap zich ontvouwt en en 
verdere verfijning van je esthetisch gevoel. Het 
is  een vier weken durend online programma 
dat werkt met groepen van 12 mensen ouder 
dan 21 jaar. Je kunt je aanmelden als 
belangstellende en dan krijg je bericht als er 
weer een nieuwe groep wordt opgestart. 
 
Prayayoga is een studie om een Integral 
Changemaker te worden gericht op sociale 
transformatie en/of spirituele groei wilt leren 
combineren met de wereld van de actie: 
Integrate Self & Social Change. Het is een 
campus programma van negen maanden voor 
jongeren in de leeftijd van 21-35 jaar.  
 

 
Divyanshi 

 
Siddharth 

 

 
Valentine 



 

 
 

 
 

Het eerstkomende Prayayoga-programma 
begint in augustus 2021, aanmelding was in 
februari jl, maar misschien is er nog een 
mogelijkheid om je aan te melden.   
  
Neem de tijd om ook eens rond te kijken op de 
Integral Education Portal. Vanaf april 2021 
geeft ACI individueel advies aan mensen die 
een individuele zelf-gestuurde leerreis willen 
gaan maken in Auroville. Er zijn meer dan 200 
activiteiten beschikbaar dus enige hulp bij de 
samenstelling van jouw specifieke leerroute en 
–pakket is vast geen overbodige luxe. 
  
[Josee Lamers]  

 

 
Avinash 

https://edu.auroville.org/learning-labs

