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O

ver mezelf:

Jacqueline heeft een achtergrond als Psycho-sociaal
therapeute en Astrologe, is 39 jaar en moeder van 2
kinderen. "Na verschillende jaren vele cursussen en een
opleiding gedaan te hebben in holistisch bodywork en
verschillende vormen van massage was de Ayurveda voor
mij een grote ontdekking." Ze studeerde Ayurvedische
massage en Pancha karma technieken bij Robert Swami
Persaud en Thomas Punnen, is Ayurvedic Lifestyle en
Nutrition Consultant en Ayurwellness Practitioner.
"Ayurveda heeft me laten zien dat je door de kunst van het
natuurlijk leren genieten je leven enorm kan verrijken;
mijn passie is, deze inspiratie door te geven ."

A

E

nkele behandelingen op een rijtje:

Ayurvedische massage therapie (Abhyanga)
Je word gemasseerd met warme kruidenolieën die
speciaal zijn afgestemd op je behoefte. De massage
bevordert de stroming in het lichaam van Prana, de
vitale kracht en zuurstof in lichaam en geest,
hierdoor kan je lichaam en al zijn cellen zich beter
vernieuwen en reinigen.
Gezichtsmassage
Met behulp van warme olieën worden gezicht en
energiebanen op gezicht, hoofd en nek gemasseerd,
deze subtiele manier van massage heeft een
weldadige uitwerking op heel je lichaam. Ook kan je
een huidadvies krijgen voor gebruik van natuurlijke
schoonheidsverzorging.

yurveda en Ayurwellness

Ayurwellness is een methode die intensieve
behandelingen uit de rijke traditie van Ayurveda
toegankelijk maakt voor het vaak enorme drukke
leven waarin we leven en werken in het westen.
Een intensieve reinigingskuur zoals die gegeven
wordt in de traditionele kuurcentra in India duurt
bijv. 3 weken.. voor veel mensen hier is zoiets onmogelijk te realiseren. Toch biedt de ayurveda een
scala aan mogelijkheden om je gezondheid te
versterken te ondersteunen op een milde manier.
Dit, gecombineerd met meer inzicht in je eigen
constitutie, juiste voeding en leefstijl adviezen
kan ervoor zorgen dat Ayurveda een ommekeer in
je leven kan betekenen, dat je stap voor stap en
met plezier steeds bewuster met je voeding en je
lijf om leert gaan.

Pindasvedana en Navarakizhi
Hier wordt de massage uitgevoerd met katoenen
buideltjes gevuld met kruiden of met rijst, deze
worden in warme olie of melk gedompeld. Het heeft
een verjongende werking, is erg goed voor de
circulatie in het lichaam en brengt het lucht
element, Vata, tot rust.
Shirodhara
Ontspanningsbehandeling van het hoofd waarbij er,
voor een bepaalde periode warme olie over het
voorhoofd, hoofd en haren wordt gegoten, de
gebruikte olieën hiervoor zijn rustgevend en
balancerend voor je geest
Verder geef ik nog allerlei andere behandelingen uit
het Ayurwellness-programma, meestal in het kader
van een korte reinigingskuur waarbij verschillende
behandelingen op elkaar afgestemd worden.

