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Voorwoord

Namasté! 
Welkom op het Ayurveda festival van Friesland in LOFT! Samen hebben wij een
interessante dag met leuke workshops en ervaringen voor jullie samengesteld
met als centraal thema: Ayurveda!
Er zijn slechts 50 kaartjes beschikbaar. Beleef het mee!
Klik hier voor de ticketlink.

Het ticket is inclusief een welkomstdrankje, een heerlijke Ayurvedische lunch,
keuze uit een groot aantal workshops én een uniek festivalbandje als draagbare
herinnering aan het eerste Ayurveda Festival in Friesland!

Onze socials: LOFT
Oedsmawei 17
9031XN Boksum
www.loft.frl

Op de hoogte blijven van bijzondere bijeenkomsten zoals
deze en meer? Abonneer je op de LOFT-nieuwsbrief!

abonneren

http://www.facebook.com/loft.frl
http://www.instagram.com/loft.frl
http://eepurl.com/hJLj85
https://shop.eventix.io/f2f66e9c-22a7-11ec-b3c4-9e36bf7d673e/tickets?shop_code=29ccq69x&event=01855861-9f4e-498e-941c-d3c897a4d244
http://www.loft.frl/
http://eepurl.com/hJLj85
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Introductie Ayurveda & Vedische Astrologie

Narada Kush
Vedisch leraar en

astroloog, consultant

en schrijver
 

Narada Kush werkt in verschillende landen als leraar en
consultant in de Vedische astrologie. Daarnaast is hij
schrijver van boeken die betrekking hebben op de
Vedische traditie van wijsheid, zoals Ayurveda, meditatie,
yoga, literatuur en astrologie.

Tijdens het festival zal Narada Kush een
introductielezing geven over Ayurveda én
over de Vedische Astrologie. Ook is het
mogelijk om een Vedisch Astrologisch consult
te boeken. Normale prijs: €120,-, maar tijdens
het Ayurveda Festival LOFT slechts €95,-.
Neem hiervoor contact op met
naradakush@gmail.com of neem een kijkje
op: www.naradakush.nl.

Introductie Ayurveda
Introductie Vedische Astrologie

11:00u | SKIP
14:00u | SKIP

Vedisch Astrologisch Consult EAST
Boeken via www.naradakush.nl

Workshop Pranayama Ademhaling

Silvia Fauth 
Ayurvedisch

(massage)therapeut
 

Onze ademhaling is een krachtig instrument waar we veel vitaliteit en
rust uit kunnen halen. Een goede ademhaling is essentieel voor onze
gezondheid. 

De beoefening van Pranayama zorgt voor meer zuurstof in het bloed
en daarmee in de hersenen. Het heeft een rustgevend effect, geeft
helderheid aan de geest en brengt vitaliteit aan het lichaam. In de
workshop ‘Pranayama Ademhaling’ van Silvia Fauth leer je de kunst van
het ademhalen.

10:15u | SKIP
Workshop Pranayama
Ademhaling

Tevens is het mogelijk om een marmabehandeling te
boeken bij Silvia. Marmapunten zijn speciale
energiepunten op het lichaam. Ze vormen een soort
kanalen, waar een blokkades kunnen optreden. Door
Marma-behandeling gaat energie weer stromen en
helpt om op een subtiele manier het lichaam en de
geest te balanceren. Tijdens een sessie van 20
minuten is het mogelijk dit te ervaren (aanmelden kan
via silvia.fauth@aofl.nl). Kosten €10,-.

Meer informatie over Silvia vind je op:
www.ayurvedafriesland.nl 
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Marmabehandeling EAST
Boeken via silvia.fauth@aofl.nl

https://www.naradakush.nl/narada-kush/
http://www.naradakush.nl/
http://www.naradakush.nl/
mailto:silvia.fauth@aofl.nl
http://ayurvedafriesland.nl/
http://ayurvedafriesland.nl/
http://www.naradakush.nl/


 
Workshop Kundalini Yoga

Welmoed Kuiper
Vedic Art Teacher,

Creator LOFT en

Organisator Festival
 

Saskia Jiwan Shakti

Kundalini Yoga en

Shakti Dance teacher

Kundalini yoga wordt ook wel 'Yoga van het Bewustzijn'
genoemd. Het is een dynamische yoga waarin
lichaamshoudingen (asana's) worden afgewisseld met
ademhalingstechnieken (pranayama), klank (mantra) en
handhoudingen (mudra's).

Kundalini is de levensenergie die in ons
lichaam aanwezig is en met de
yogahoudingen en  meditatie kun je deze
energie in jezelf laten ontwaken. Het brengt
je dieper in verbinding met jezelf.

Tijdens het festival zal Saskia Jiwan Shakti ons
begeleiden tijdens de workshop Kundalini
Yoga. 

Graag je eigen yogamatje/ handdoek
meenemen.

Workshop Kundalini Yoga 15:15u | SKIP

Workshop Vedic Art

De Vedic Art methode is ontstaan door een ontmoeting in 1970
van de Zweedse kunstenaar Curt Källman en de Indiase
meditatieleraar Maharishi Mahesh Yogi.

Het is een methode die mensen weer dichter bij
hun natuurlijke creativiteit brengt middels de 17
principes van schepping en creatie. Het
bijzondere is dat deze principes alleen mondeling
worden overgedragen. 

Welmoed zal haar Vedische schilderwerken
exposeren tijdens het festival. Haar werk zal in
verschillende ruimtes te zien zijn. Wil je zelf de
kunst van Vedic Art leren ervaren? Dat kan
tijdens de workshop die Welmoed zal verzorgen.
Aanmelden voor de workshop Vedic Art
(maximaal 5 personen) kan via: welmoed@loft.frl 

14:00u | ATELIERIntroductie Vedic Art

Meer informatie over Saskia:
www.kundaliniyogafriesland.nl
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Boeken via welmoed@loft.frl

http://www.kundaliniyogafriesland.nl/


 
Abhyanga / Oliemassage

Betty Kloosterman

Ayurvedisch Masseur,

Holistisch Energetisch

Therapeut en Soul

Coach
 

Een helende vorm van aanraking binnen de Ayurveda
is de Abhyanga oftewel de oliemassage. De olie wordt
warm op je lichaam aangebracht. Het is een fijne
manier om het zenuwstelsel te kalmeren en
oppervlakkige gifstoffen af te voeren.

Tijdens het festival kun je een Abhyanga
boeken bij Betty.
Voor €25,- krijg je 30 minuten weldaad
voor lichaam en geest!

Abhyanga / Oliemassage IGLO
Boeken via WhatsApp: 0648341789

Workshop Ayurvedisch Koken

Zwaantje Kommerie 

Workshopdocent De

Ayurvedische Keuken

en Organisator Festival

Gezonde voeding is de basis van onze gezondheid. Je bent
wat je verteerd. Voeding kan een medicijn voor ons lichaam
zijn, maar kan ons ook ziek maken. Door inzicht te krijgen in
jouw basis constitutie (vata, pitta of kapha) heb je een mooie
tool in handen om jouw voeding af te stemmen op het type
mens dat je bent. 

Boeken via info@zijnmetzwaan.nl11:00u | ATELIERWorkshop Ayurvedisch Koken

Meer informatie over Betty:
www.bijbetty.nl

Een gerecht dat voor elk persoon geschikt is, is
de kichari. Het is een detox-gerecht dat door de
licht verteerbare eigenschappen en
geneeskrachtige kruiden een helend effect op
ons lichaam heeft. 

Tijdens het festival gaan we deze kichari maken.
Aangevuld met een chutney, curry en heerlijke
soep, zal dit een onderdeel van de gezamenlijke
lunch zijn. Zwaantje Kommerie zal een
kookworkshop geven in de Ayurvedische keuken.
Aanmelden kan via: info@zijnmetzwaan.nl.
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http://www.bijbetty.nl/
mailto:info@zijnmetzwaan.nl


 
Ayurvedisch Consult

Boeken via:
delichtzusjes@gmail.com

Gaatze Bosma
Natuurgeneeskundig

Therapeut
 

Ayurveda is voor mij een leefstijl geworden nadat ik erachter
kwam dat ik mijzelf voorbijliep. Mijn innerlijke wereld kwam niet
overeen met hoe ik leefde in de buitenwereld en hierdoor werd
ik ziek.

Door Ayurveda en de natuurgeneeskunde en
Yoga kwam ik weer in contact met wie ik werkelijk
ben en wat voor doel ik heb op deze aarde.
Mensen helpen met hun zoektocht naar zichzelf
is mijn missie geworden. Door middel van een
doshatest, neurotransmitter testen, oprechte
aandacht en plant medicijnen kan ik mensen
helpen een gezond dieet en een gezonde leefstijl
te vinden die bij hen past. 

Ayurvedisch Consult EAST
Boeken via info@natuurlijkelifestylefriesland.nl

Workshop Edelstenen

De Lichtzusjes

 Edelstenen &

Mineralen

12:15u | SKIPWorkshop Edelstenen

Meer informatie over Gaatze:
www.natuurlijkelifestylefriesland.nl

Workshop Edelstenen 15:30u | ATELIER

Tijdens het festival geeft Gaatze Ayurvedische
Consulten.
Een persoonlijk consult duurt 45 minuten en is
€35,-. Voor meer informatie, ga naar
www.natuurlijkelifestylefriesland.nl.

Edelstenen en mineralen kunnen ons op verschillende
manieren ondersteunen. Ze werken zowel op fysiek,
emotioneel als spiritueel niveau tot ons door. Door de
verschillende vibraties hebben de verschillende stenen en
mineralen op diverse levensgebieden wat te brengen en te
helen. 

De Lichtzusjes zullen tijdens het festival een
workshop geven over edelstenen. Het is
tevens mogelijk om een mooie edelsteen
voor jezelf aan te schaffen. Via:
https://www.instagram.com/delichtzusjes/
kun je alvast een kijkje nemen in hun
collectie. Aanmelden voor de workshop kan
via: delichtzusjes@gmail.com
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http://www.natuurlijkelifestylefriesland.nl/
http://www.natuurlijkelifestylefriesland.nl/
https://www.instagram.com/delichtzusjes/


 

Scan voor meer info, of
klik hier

Oosterse Markt
Neem een kijkje op de Oosterse Markt en waan je écht even in
het Oosten. Laat je verrassen door de verschillende Oosterse
waren en beleef thuis het festival opnieuw.

Breng ook een bezoekje aan onze theelounge en kom genieten
van heerlijke verse thee. 

Scan voor tickets, of
klik hier
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https://fb.me/e/2dZHleTV8
https://eventix.shop/29ccq69x

