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Ayurveda
Ayur betekent leven en veda is kennis, dus Ayurveda betekent: de
kennis van het leven. Ayurveda geeft je heel veel wijsheid over jouw
lichaam en je gedachten en leert je hoe je, door middel van de voor
jou beste leefstijl en voeding kan zorgen dat je in balans komt en
blijft. 

Ayurveda komt uit India, van de veda’s, en is 5000 jaar oud. 
hoewel het dus een hele oude wijsheid is, is het nog steeds super
relevant, voor iedereen. jong, oud, ziek, gezond, ceo, yogi… 
Ayurveda is volledig gericht op de natuur en je biologische ritme. als
we in harmonie leven met onze natuur en luisteren naar wat we
nodig hebben dan blijven we veel beter in balans. 

Ayurveda leert ons dat we allemaal een individu zijn met hele
specifieke behoeften. wat een medicijn is voor mij, kan vergif zijn
voor jou. daarom is het zo belangrijk om te weten wat jouw
constitutie is. dit is onze blauwdruk die we vanaf onze geboorte bij
ons dragen en die dus nooit verandert.

als we eten en leven volgens onze constitutie blijf je gezond, voel je je
lekker in je vel en zit je in een flow.

- Wat is Selfcare volgens Ayurveda? -
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Je hoort het veel en het klinkt best lekker, maar wat is het nu eigenlijk
‘self-care?’ In Ayurveda kun je selfcare zien als het creëren van tijd en
ruimte om met jezelf te zijn en om even bewust uit de hectiek van het
dagelijkse leven te stappen.We zijn vaak zo gericht op dingen doen en op
presteren dat het bewust ontspannen er vaak bij in schiet. We staan
meestal de hele dag ‘aan’, oftewel op spanning. De tegenhanger van
ONTspanning. En laat dat nou net ook super belangrijk voor je zijn…
ontspannen. In diepe rust en ontspanning geef je je zenuwstelsel een
teken dat het zich kan ontspannen en daardoor activeer je je
parasympatisch zenuwstelsel. Als dit stelsel geactiveerd is zijn je spieren
ontspannen, werkt je spijsvertering optimaal, klopt je hart rustig en is je
ademhaling verdiept. Het lichaam kan zich herstellen en reinigen en het
immuunsysteem kan optimaal functioneren.

We hebben ook een sympathisch zenuwstelsel. Dit zenuwstelsel bereid
het lichaam voor op de vecht-of-vluchtreactie. Anders gezegd kun je het
ene stelsel zien als rempedaal, wat zorgt voor ontspanning, rust, lust en
herstel en het andere stelsel als het gaspedaal, wat zorgt voor actie en
waakzaamheid.Je kunt je misschien voorstellen dat we van nature veelal
in de rust- en herstel modus zijn, behalve wanneer er gevaar dreigt en
we dus met een reden waakzaam en actief moeten zijn. Nu is het zo dat
door een continue aanwezigheid van stress in ons leven, gewoonweg al
door volle agenda’s en van alles te willen en te moeten, we ons veel te
vaak in de geactiveerde staat, de ‘fight- or flightmodus’ bevinden.

Gelukkig heeft Ayurveda heel veel fijne tools om jezelf te helpen om in
die diepe ontspanningsstaat te komen, zodat je lichaam zich kan
herstellen, reinigen & in balans kan komen. Daarom voor jou ‘Het
Ayurveda Selfcare boek’ met #31 selfcare tips volgens Ayurveda. Er is
geen vaste volgorde die je moet aanhouden qua tips, lees het lekker door
en kies ervoor om de tips te gaan doen waar je zin in hebt! 

V E E L  L I E F S  M A R L E E N  E N  C I E L K E

- Wat is Selfcare volgens Ayurveda? -
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Als je begint met Ayurveda zul je vanzelf gaan merken dat je jezelf veel
beter leert kennen. Je gaat ontdekken waar je talenten liggen, maar ook
wat jouw schaduwkanten zijn.

Het zou zomaar kunnen dat je erachter komt dat wat je al jarenlang elke
dag doet eigenlijk helemaal niet bij je past, sterker nog; eigenlijk vind je
het ook helemaal niet leuk! In Ayurveda vinden we ‘luisteren naar jezelf’
daarom heel erg belangrijk. Alleen jij weet wat goed voor je is. 

Zo ook met dit boek vol tips; voor de een werkt een bepaalde tip wel,
voor de ander totaal niet. Dus laat dit een mooi experiment zijn en kies
alleen de tips uit waar jij je goed bij voelt en waar je echt blij of
ontspannen van wordt. 

Wij zien het vaak als iets negatiefs wanneer we negatieve gevoelens of
pijn en ongemak ervaren. Buikpijn, hoofdpijn, onrustige gedachten… Ons
lichaam probeert ons continue te vertellen wat we nodig hebben. Aan
ons vervolgens de taak om naar ons lichaam, dus onszelf, te gaan
luisteren.  

- #1 Luister naar jezelf -
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Een van de bekendste selfcare tools binnen Ayurveda is zelfmassage. We
noemen dit in het Sanskriet Abhyanga. De Sanskriet term voor olie is
‘Snehana’, wat ook liefde en tederheid betekent. De effecten van oliën op
het lichaam zijn vergelijkbaar met de effecten van liefde. Abhyanga is een
daad van liefde en tederheid naar jezelf toe. Een van de oudste
geschriften van Ayurveda zegt, dat je door een dagelijkse oliemassage
ontspannen en kalm wordt en minder snel veroudert. Het geeft een
gevoel van stabiliteit, liefde, vertrouwen en comfort. Ook voorkomt het
veel kwaaltjes en ziektes. Reden genoeg dus om het eens te proberen!

Hoe doe je een Abhyanga-massage?
Abhyanga hoeft maar een paar minuutjes te duren. Heb je wat meer tijd,
neem dan ook wat meer tijd. Kies een olie die geschikt is voor je
lichaamstype. Biologische koudgeperste sesamolie of amandelolie zijn
voor iedereen een goede keus, vooral in de herfst en de winter. In de
zomer is kokosolie het beste vanwege de verkoelende werking. Verwarm
de olie totdat het rond de 38-40 graden is.  Leg een oude handdoek op
de vloer en ga erop staan of zitten. Als je een krukje hebt kun je daarop
gaan zitten. Zorg dat je het niet koud krijgt. Je kunt hiervoor wat oude
kleding aantrekken of de ruimte verwarmen waar je de massage doet.
Masseer in ieder geval met aandacht, dus wees je bewust van de
aanrakingen van elk stukje van je lichaam. Dit is gezond voor het
lichaamsbewustzijn en voor je band met je eigen lichaam. Dit klinkt heel
simpel, maar daar zit vaak een grote uitdaging in. 

Op de volgende bladzijde vind je de volgorde om je te masseren.

- #2 Abhyanga Massage-
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In welke volgorde masseer je?

Begin met je hoofd (vergeet ook je oren niet!) en masseer stukje bij
beetje je hele lichaam, tot je bent aangekomen bij je tenen. Als je je
haar niet wilt wassen sla je de hoofdhuid over, anders neem je deze
ook mee.

Maak lange stroken over je ledematen en cirkelvormige bewegingen
over je gewrichten.

Masseer je borst en de buik in de richting van de klok mee. Vergeet
ook de borsten en oksels niet mee te nemen.

Volg bij de onderbuik de richting van de dikke darm, van rechtsboven
naar het midden en eindig met het onderste deel van je buik.

Masseer de onderbenen en voeten ook goed en trek dikke sokken
aan.

Laat de olie 20-30 minuutjes intrekken en douche dan met warm
water de olie van je lichaam af. Als er een dun laagje olie blijft zitten
op je huid dan is dat helemaal niet erg.

Gedurende de tijd dat je de olie laat intrekken, is het extra fijn als je
kunt ontspannen. Misschien lees je een fijn boek, doe je wat yoga
oefeningen of doe je juist helemaal niets. Enjoy & Relax! 

- #2 Abhyanga Massage-
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In India is het net zo normaal als elke dag tandenpoetsen: je tong
schrapen. Niet alleen voor een frisse adem, maar ter bevordering van de
hele gezondheid. In Ayurveda zien we de mond als toegangspoort van
het spijsverteringskanaal. 

Als je ‘s ochtends wakker wordt, zijn er een heel veel afvalstoffen op je
tong. Maar liefst 80% van alle bacteriën in je mond bevinden zich op de
tong.

Je tong produceert namelijk voortdurend een laagje van dode cellen,
voedselresten en andere chemische stoffen die worden uitgestoten door
deze bacteriën. Dit zie je als een laagje op je tong en dit wordt ook wel
‘beslag’ genoemd. Hoe meer stress en hoe ongezonder je bent, hoe
dikker het laagje op je tong is. In Ayurveda zien we de tong dan ook als
graadmeter van je gezondheid. 

Daarom is tongschrapen ook zo belangrijk! Want begin je gelijk met iets
te drinken als je wakker wordt, dan slik je al die afvalstoffen weer in en
komen ze weer in je lichaam, terwijl je lichaam er juist vanaf wilt. Daarom
is het slim om je tong elke ochtend, direct na het wakker worden, van
achter naar voren te schrapen. Spoel de schraper steeds weer af onder
de kraan. Herhaal het ongeveer 5-7 keer.

- #3 Schraap je tong -
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Een mooie follow-up tip als je begonnen bent met je tongschrapen! 
Drink een beker warm, gekookt water, dit is een vriendelijke manier om
je spijsverteringsvuur te wekken voor de nieuwe dag. Je lichaam wordt
gelijk schoongespoeld en afvalstoffen worden meegenomen. 

Selfcare was nog nooit zo makkelijk…

- #4 Drink een glas warm
water als je wakker wordt -
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Deze tip voelt misschien niet gelijk als de ultieme selfcare voor jou, maar
geloof ons dat dit echt heel fijn is. Zorg in ieder geval dat je opstaat vóór
zonsopgang. Als je namelijk voor zonsopgang opstaat, is dat de tijd van
de Brahma Muhurta. Volgens de oude Vedische geschriften is dit de
Goddelijke Tijd. Dit tijdstip kan heel precies astrologisch berekend
worden en verschuift elke dag ongeveer een minuut, maar over het
algemeen kunnen we zeggen dat het zo’n anderhalf uur voor zonsopgang
is. 

Maar wat is er nou zo speciaal aan dit tijdstip? De energie tijdens Brahma
Muhurta is de meest bijzondere energie van de dag. Er wordt gezegd dat
alles wat je dan doet honderd keer meer resultaat geeft dan op andere
momenten van de dag. Daarom wordt deze tijd ook veel gebruikt voor
meditatie, yoga en het lezen van spirituele boeken. Tijdens deze periode
is onze geest het meest helder en ons spirituele bewustzijn het scherpst. 

Maar het is niet alleen de energie waarvoor je vroeg uit de veren zou
moeten gaan! Sta je na zonsopgang op dan raakt je spijsvertering
verzwakt en ontstaan er afvalstoffen in ons lichaam en geest. Misschien
herken je wel het gevoel dat je hebt als je na een week lang vroeg
opstaan in het weekend uitslaapt en je je dan de hele dag suf en zwaar
voelt. Dat zijn de afvalstoffen in je systeem.

De meeste mensen staan maar heel af en toe om 5 uur op, bijvoorbeeld
omdat ze op vakantie gaan. Vaak ervaren ze die tijd als heel prettig en
voelen ze zich veel wakkerder dan wanneer ze rond 8 uur uit bed komen.
De Brahma Muhurta dus, die je superveel energie en helderheid geeft.
De stilte die de vroege ochtend met zich meebrengt, heeft ook iets
magisch… En het feit dat je zo’n twee uur ‘voorsprong’ hebt op de rest
van de wereld geeft ook een heel goed gevoel. 

Probeer het gewoon eens een week. Als het eenmaal in je systeem zit
dan zul je merken dat je energielevel flink omhoog gaat.

- #5 Sta vroeg op-
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Als je volgens Ayurvedische richtlijnen gaat leven zal vroeg naar bed gaan
ook iets zijn dat je tegenkomt. De reden dat we dat aanraden is omdat
rond 22:00 ‘s avonds het ‘Pitta-tijd’ is. Dit betekent vaak dat je rond die
tijd weer een opleving krijgt en je lichtje, letterlijk & figuurlijk, weer
aangaat.  

Als jij er dus voor zorgt dat je rond 21:30 richting bed gaat en rond 22:00
slaapt dan voorkom je dat. Ook is het fijn dat je dan zeer waarschijnlijk
uit jezelf wakker wordt als het Brahma Muhurta tijd is. En die voordelen
kun je lezen bij tip #5. 

- #6 Ga om 22:00 naar bed -
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Ik waardeer de mensen die er voor me zijn
Het is helemaal oké zoals het nu is  
Geef jezelf of een ander een compliment

Als je met een positieve gedachte aan de dag begint, zendt dit een
positieve vibratie uit die de hele dag doorwerkt! Hoe je dit doet is
helemaal aan jou. 

Je kunt bijvoorbeeld een gebed opzeggen, of dankbaarheid voelen dat je
weer een dag in deze wereld mag beleven. Bewust stilstaan bij waar jij
dankbaar voor bent is ook heel krachtig. 

Kies iets wat jou een goed gevoel geeft, want dat is het enige dat telt.
Een paar voorbeelden:

- # 7 Begin je dag met een
positieve gedachte -
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Yoga nidra betekent letterlijk ‘yoga slaap’ of ‘slaap van de yogi’. Het is
rond 1950 ontwikkeld door Swami Satyananda Saraswati – oprichter van
de Bihar School of Yoga in India. Hij ontdekte, dat er een stadium tussen
waken en slapen bestaat waarin je niet echt meer wakker bent maar ook
niet slaapt. Als je deze staat van zijn bereikt, vloeit de spanning zowel uit
je lichaam als uit je hoofd weg.

In tegenstelling tot bij andere vormen van yoga, doe je bij yoga nidra
geen zittende en/of staande houdingen. Je ligt zo stil mogelijk op je mat
in shavassana, de eindhouding van (bijna) elke yogales, eventueel met
een deken over je heen. Tijdens een yoga nidra sessie leidt een stem je
door de verschillende fases van de oefening heen. Het is niet de
bedoeling dat je deze stappen zelf in je hoofd oproept, maar dat je je laat
begeleiden. Je moet je namelijk volledig kunnen ontspannen en niks
actiefs hoeven doen. 

Deze fijne yoga vorm brengt je in een hele diepe staat van ontspanning.
En daar rust je past echt van uit, lichamelijk, maar ook geestelijk.
Slechte inslapers die de oefening ’s avonds doen, vallen makkelijker in
slaap. Slechte doorslapers liggen ’s nachts minder lang wakker. Maar ook
andere voordelen als: een rustiger hoofd, betere concentratie, meer
energie, meer creativiteit en zelfs meer liefde voor jezelf.
Ga naar een Yoga nidra sessie toe die bij yoga scholen worden gegeven
of doe het bijvoorbeeld via de app ‘Insight Timer.’ Ook online vind je heel
veel soorten yoga nidra. Probeer het uit en kijk wat jij het fijnst vindt. 

- #8 Yoga Nidra -
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Het beste is om, gelijk nadat je wakker bent geworden, naar de wc te
gaan en dat je ontlasting de vorm van een rijpe banaan heeft. Yep. Een
rijpe banaan. 

Veel mensen hebben haast vanaf het moment dat ze opstaan, niet
bepaald een goede setting om rustig naar het toilet te gaan. En dat
terwijl dit juist zo belangrijk is! 

Probeer eens bewust tijd vrij te maken om naar de wc te gaan in de
ochtend. 

Overdag gebeurt het ook nog wel eens dat we onze behoeftes onbewust
ophouden. Volgens Ayurveda is dat niet goed voor je en kun je het beste
gelijk luisteren naar je lichaam als het aangeeft zich letterlijk & figuurlijk
te moeten ‘ontlasten’. 

Maak er dus even een bewust momentje van, niet alleen in de ochtend
maar gedurende de hele dag. 

- # 9 Neem de tijd om naar de
toilet te gaan -
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Ademen doen we allemaal, maar hoe adem jij? En kan Ayurveda hier iets
toevoegen aan jouw beoefening van Pranayama? Zeker! 

Een bekende Ayurvedaleraar, Dr Vasant Lad, zegt: ‘Ademhalen is de
fysieke kant van het denken, en denken is de mentale kant van het
ademhalen’. Oftewel: je ademhaling en je denken zijn heel nauw met
elkaar verbonden.Pranayama kan je echt helpen meer ontspanning te
creëren. Met een ontspannen geest en minder stress, haal je
automatisch rustiger adem. In yoga zijn er verschillende eenvoudige
ademtechnieken die vanuit Ayurvedisch standpunt helpen om stress te
verminderen en de longen sterker te maken. Het niet alleen goed voor
het lichaam, maar ook voor de geest en voor de connectie met je ziel. Er
zijn heel veel soorten Pranayama, hieronder twee voorbeelden.

Anuloma Viloma
Een goede oefening om te doen als je je gestrest voelt is ‘Anuloma
viloma’. Dit is een ademhalingsoefening waarbij je afwisselend door het
linker- en het rechterneusgat ademt. Anuloma viloma heeft een super
kalmerend en aardend effect. Het is een ademtechniek die jouw Vata
dosha direct omlaag brengt (en laat deze dosha nou vaak bij heel veel
mensen te hoog zijn) Anuloma viloma wordt zowel in yoga als in
Ayurveda veel beoefend.

In de klassieke yogatraditie wordt Anuloma viloma beoefend door met de
vingers van je rechterhand je neusgaten afwisselend af te sluiten. Je
wijsvinger en je middelvinger rusten op het punt tussen je wenkbrauwen.
Je gebruikt je duim je om je rechterneusgat af te sluiten. Je ringvinger en
je pink sluiten je linker neusgat af. In de Ayurveda wordt Anuloma viloma
“zonder handen” beoefend. Als je de Pranayama op deze manier doet
kost het je extra aandacht en focus, wat de kalmerende werking
versterkt. Het is een vrij simpele oefening, maar met heel veel effect.
Probeer Anuloma viloma elke dag vijf tot twintig minuten te doen. 

Op de volgende bladzijde lees je hoe je deze oefening kunt doen.

- # 10 Doe aan Pranayama -
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Ga lekker ontspannen zitten met een rechte rug. Op de grond, op
een stoel, lotushouding, kleermakerszit, gestrekte benen… all good. 
Adem een keer in en uit door beide neusgaten. Adem dan in door
alleen je linker neusgat. Stel je dan voor dat je alle lucht door alleen je
linker neusgat inademt. Voel heel bewust de luchtstroom in dat
neusgat en houd je aandacht bij die ademstroom.
Adem uit door alleen je rechter neusgat. 
Adem dan in door alleen rechts… en uit door alleen links… In door
alleen links… en uit door alleen rechts…
En rustig zo verder
Je zult merken dat je ademhaling als vanzelf steeds iets kalmer en
trager wordt. Je kunt de oefening wat meer verdiepen door zowel de
in- als de uitademing te verlengen
Word je dan na een paar minuten bewust van de pauze die je voelt na
elke inademing en na elke uitademing. Want na elke ademhaling is er
een moment van stilte en helderheid tot de volgende ademhaling.
Blijf na elke inademing even in die pauze. Ook wel ‘de magische stop’
genoemd. Blijf ook na elke uitademing even in die pauze, net zolang
tot de volgende ademhaling als vanzelf weer komt.
Ga verder met in- en uitademen en sta bewust stil bij de stop tussen
de ademhalingen. 
Een fijne optie is ook nog de mantra ‘So Ham’ te herhalen in je
gedachten. Herhaal So op je inademing en Ham op je uitademing. De
mantra betekent Ik ben dat, helpt je dicht bij jezelf te blijven en je te
focussen. 
Eindig anuloma viloma door na je laatste inademing door links uit te
ademen of door beide neusgaten tegelijk.
Blijf nog even zitten in de stilte en helderheid of ga over in meditatie
(zie #20)

Zo doe je het: 

Heb je moeite met inslapen? Doe deze oefening dan in je bed vlak
voordat je gaat slapen… Na een paar minuten zullen je gedachten
wegstromen en word je heerlijk rustig en slaperig… 
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Ga lekker zitten, rechtop, leg eventueel een hand op je buik om deze
te voelen bewegen.
Adem een paar keer goed in en uit.
Adem dan voor driekwart uit en duw de resterende lucht hard
snuivend door de neus naar buiten. Tegelijkertijd trek je de
buikspieren naar binnen.
De focus ligt volledig op de uitademing; de inademing gaat vanzelf.
Herhaal dit ritmische snuiven 10 keer.
Adem dan volledig uit, ontspan de buik en adem weer langzaam en
zorgvuldig in.
Doe 3 rondes van 10, 20 of 30 keer ademen, afhankelijk van je
ervaring.
Als je wat meer ervaring hebt kun je het ook 100 achter elkaar doen

Vuurademhaling 
Een andere goede ademhalingsoefening is de Vuurademhaling, ook wel
de Kapalabhati genoemd. 

Deze Pranayama oefening heeft een heel ander effect dan Anuloma
viloma. Zoals de naam al zegt, stimuleert deze het spijsverteringsvuur en
geeft je flink wat extra energie! 
Kapalabhati is een van de krachtigste ademhalingsoefeningen. Ze reinigt
het sinusgebied en de longen en werkt diep in op alle organen, met name
die in de buikstreek. Daarnaast is dit ook een goede manier om
afvalstoffen en lichaamsvet uit dit gebied af te voeren. Super goed om
deze oefening na het wakker worden te doen of als je je halverwege de
dag moe of suf begint te voelen. Het is ook een goede oefening om voor
de maaltijd te doen, zo krijgt je spijsvertering, je Agni genoemd in
Ayurveda, een flinke boost. 
*Doe deze oefening niet als je zwanger bent of ongesteld.

Zo doe je het: 
De uitademing is actief, kort en krachtig als gevolg van het krachtig
aantrekken van de buikspieren. Door de buikwand naar binnen te
trekken, wordt de lucht automatisch uit de longen geduwd. Door deze
beweging snel achter elkaar te herhalen, volgt een serie van krachtige
uitademingen via de neus. De inademing is passief en volgt automatisch
op het legen van de longen.
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In Ayurveda wordt veel gebruik gemaakt van allerlei soorten olie.
Etherische oliën, ook wel de ‘levenskracht’ of de ‘ziel’ van de planten
genoemd, bevinden zich in de bloesem, vruchten, bladeren, stammen,
zaden, wortels of schors van de planten. Elke geur heeft zijn eigen
uitwerking op de drie dosha’s: Vata, Pitta en Kapha. 

Gebruik daarom een etherische olie die bij je constitutie past. 
Bijvoorbeeld Lavendel en Sinaasappel voor Vata, Sandelhout of Roos voor
Pitta en Eucalyptus en Rozemarijn voor Kapha. 

Je kunt een paar druppeltjes toevoegen aan je basisolie en je daar heerlijk
mee insmeren. Of je druppelt wat olie in een verdamper waardoor je huis
heerlijk gaat ruiken. Je kan ook wat lavendel of bergamot olie op je
kussen sprayen, waardoor je extra goed zal kunnen ontspannen.

- #11 Etherische olie die bij
jouw constitutie past  -

 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

1 kop plantaardige melk (bijvoorbeeld amandel- of havermelk zonder
suiker)
1 theelepel Ashwaghanda poeder
1 theelepel kaneel poeder
klein beetje nootmuskaat
agavesiroop 

Doe de melk in een pan en laat het bijna koken. Je zou het ook in de
melkschuimer kunnen opwarmen en opschuimen.
Roer de kaneel en nootmuskaat door de melk 
Roer de Aswhaganda poeder er goed doorheen
Roer de agavesiroop naar behoefte erdoor heen.
Enjoy & Relax 

In Ayurveda geloven we enorm in de kracht van de natuur. Ervaar je
stress, onrustige gedachten, slapeloosheid of zijn je hormonen uit
balans? Probeer eens wat een heerlijk kopje Ashwaghanda melk voor je
kan doen. 

Ashwagandha wordt al 5000 jaar ingezet als Ayurvedisch medicijn en het
heeft stress- en angst verlagende effecten door regulatie van het stress-
systeem. Het is goed voor je hart, voor je hersenen en het zorgt ook voor
een goede nachtrust. De reden daarvoor is dat het je spieren ontspant. 

Je hoeft dit drankje niet alleen s ‘avonds te drinken, overdag kan het ook
prima! 

Benodigdheden:

Recept:
1.

2.
3.
4.
5.

- #12 Maak Ashwaghanda Melk -
 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

Je kent het vast wel, je ligt in bed en wat je ook probeert; je valt maar niet
in slaap. Heel frustrerend… Vaak is je Pitta dosha uit balans als je ‘s
avonds niet in slaap kunt vallen. Rond 22:00 wordt het Pitta-tijd en dan
worden je gedachten vaak weer actief. 

Om jouw Pitta dosha te kalmeren kun je je slapen vijf minuten lang heel
rustig met ghee masseren. Maak cirkeltjes en adem rustig in en uit. Het
toverwoord is echt rustig; alsof je in slow motion elke cirkel maakt. 

Na 5 minuten ben je zeer waarschijnlijk al een stuk rustiger en val je
gemakkelijk in slaap. 

- #13 Masseer je slapen in met Ghee -
 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

Onze ogen zijn van vroeg in de ochtend tot laat in de avond vaak non-
stop druk bezig. Het vele kijken naar onze schermen is ook nog eens
extra vermoeiend. 

Geef je ogen daarom even rust en dep 2 watjes in rozenwater of volle
melk en leg deze op je ogen.

Ga lekker liggen, zet een fijn muziekje of meditatie op en ontspan! Ook
fijn om te combineren met #8 Yoga Nidra. 

- #14 Rust voor je ogen -
 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

Trakteer jezelf elke dag op een flinke lepel sesamzaadjes. Deze zaadjes
zijn zeer rijk aan calcium en hiermee voorkom je onder andere
osteoporose op latere leeftijd. Rooster de sesamzaadjes eerst even. 

Naast dat het goed voor je is, is het ook nog eens heel lekker. 

- # 15 Sesamzaadjes -
 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

De natuur in gaan is vaak een ultieme vorm van selfcare omdat het een
ontspannende werking op je heeft. 

Denk aan het strand, een park, de hei of ga lekker het bos in. In
Ayurveda raden ze aan om op blote voeten te lopen omdat je zo beter
kunt gronden. 

Ook worden de voetreflexzones onder de voeten gestimuleerd en
hierdoor wordt het hele lichaam gestimuleerd. 

Het zwemmen in natuurwater is ook erg goed voor je, zeker op warme
dagen. Vooral je Pitta dosha zal hierdoor worden verlaagd. En laat dat
nou net de dosha zijn die in de zomer sowieso al wordt verhoogd
doordat de zomer het Pitta seizoen is. 

- #16 Go Nature  -
 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

100 gram mungdal
100 gram rijst
4 grote handen (biologische) groenten
1-2 eetlepels Ghee
1 theelepel komijn
1 theelepel mosterdzaad
1 theelepel kurkuma (en eventueel verse kurkuma)
1 mespunt hingpoeder / asafoetida 
1 eetlepel geraspte gember
1 theelepel korianderpoeder
kerrieblaadjes (optioneel)
ui & knoflook 
verse koriander / peterselie / geraspte kokos / sesamzaad

Kitchari is een bekend gerecht in India. De basis van kitchari is mungdal
en basmati rijst. Mungdal zijn gespleten gele boontjes. 
Kitchari is een gerecht dat gegeven wordt aan mensen die ziek zijn, zwak
of na ziekte, of wanneer er afvalstoffen in het lichaam zijn en je je
spijsverteringsvuur even wilt ontlasten. Het is namelijk een gerecht dat
heel licht verteerbaar is, maar toch voedzaam. Door er specerijen aan
toe te voegen, geeft het nog extra kracht voor de spijsvertering. Daarbij
is het ook echt super lekker. 

Er bestaan talloze recepten voor kitchari. Wanneer je de basis begrijpt,
kun je zelf eindeloos eigen variaties verzinnen. 
Geef je lichaam even rust door een dag alleen maar kitchari te eten en
kruidenthee te drinken. 

Benodigdheden voor 4 personen:

Het recept vind je op de volgende bladzijde 

- #17 Mini-Detox: eet een dag
alleen maar Kitchari  -

 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

Recept:

1. Doe 100 gram (schoongespoelde) mungdal in een pan met ruim water
en breng aan de kook. 

2. Wanneer het water kookt, voeg 100 gram rijst toe. 

3. Snij wat (biologische) groenten klein. (bijvoorbeeld ui, knoflook, wortel,
broccoli, courgette, witlof, pompoen, prei, etc.)

4. Verhit 1-2 eetlepels ghee in een pan. 

5. Voeg er 1 theelepel komijn en 1 theelepel mosterdzaad aan toe.
Wanneer de mosterdzaadjes beginnen te springen, voeg 1 theelepel
kurkuma toe, 1 mespunt hingpoeder (ook wel asafoetida genoemd en te
koop bij de Toko) een eetlepel geraspte gember, 1 theelepel
korianderpoeder en eventueel wat kerrieblaadjes. Als je verse kurkuma
kunt vinden, hak die dan fijn en voeg deze ook toe. 

6. Fruit de ui en knoflook in de ghee met de specerijen en voeg
vervolgens de rest van de groente toe en een klein scheutje water. 

7. Laat de groente vijf minuten koken en voeg het dan toe aan de rijst en
mungdal. 

8. Laat het geheel koken tot de rijst, mungdal en groenten gaar zijn. (De
gele boontjes moeten uit elkaar vallen.) 

9. Breng het gerecht op smaak met (Himalaya)zout en garneer met verse
korianderblaadjes of peterselie, en/of geraspte kokos en/of sesamzaad.
(Kokos en sesamzaadjes kun je even kort roosteren.) 

10. Eet smakelijk!



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

Hoe verleidelijk het soms ook is om tot laat spannende series te kijken, je
social media te bekijken, door te werken, thrillers te lezen en ga zo maar
door… voor een goede nachtrust is het belangrijk om de dag rustig af te
bouwen en daarom raden we in Ayurveda aan om na 20:00 geen
intellectuele of stimulerende activiteiten meer te doen.

Het is vaak even wennen, maar als het eenmaal in je systeem zit om die
telefoon weg te leggen of de tv uit te zetten en je echt bewust te
ontspannen dan zul je dat zeker terugzien in hoe jouw nacht verloopt. 

Doordat je heel ontspannen en niet overprikkeld je bed in stapt, val je
vaak snel in slaap en slaap je de hele nacht rustig door zonder wakker te
worden.

Probeer maar eens… Bonne nuit!  

- #18 Na 20:00 niks intellectueels  -
 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

Vooral voor mensen met Pitta in hun constitutie is het van belang om
een Pitta balancerend dieet en leefstijl te hanteren.

Pitta kan verhoogd raken door de zon en daardoor kan je je geïrriteerd
voelen. Het is dan ook van belang je hoofd en je lichaam koel te houden.

Een van de dingen die je kan doen is wandelen in het maanlicht. Dit is
namelijk verkoelend  en laat dat nou iets zijn waar de vurige Pitta’s
behoefte aan hebben. 

Naast dat het verkoelend is, is de maan ook prachtig om naar te kijken,
vooral als het bijna Volle Maan is.

- #19 Wandel in het maanlicht   -
 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

Meditatie wordt al duizenden jaren beoefend om het zelfbewustzijn te
vergroten, innerlijke rust te vinden en beter om te gaan met stress.
Door te mediteren zul je merken, dat je je lichamelijk en geestelijk beter
gaat voelen en dat je meer begrip gaat krijgen voor anderen en de wereld
om je heen. 

Meditatie hoeft niet zo moeilijk te zijn als het soms lijkt. Begin met 5
minuten meditatie in de ochtend, net nadat je wakker bent geworden. Je
bent dan nog in rust, voordat je even later wordt meegesleurd in de
dagelijkse hectiek. Maak van meditatie een vast onderdeel van je
ochtendroutine, net als douchen en tandenpoetsen. Ook je dag afsluiten
met een paar minuten rust in je hoofd is heel fijn voordat je gaat slapen.

Ga lekker zitten op een plek waar je niet gestoord wordt. Kies een
houding die voor jou prettig voelt, zonder lichamelijke ongemakken. Dit
kan zittend op een stoel zijn of op de grond. Er zijn verschillende
meditatie oefeningen. Van visualisaties en concentratiemeditaties tot
geleide meditaties en meditatie in beweging. Bij alle vormen van
meditatie richt je je aandacht ergens op – muziek, een stem, beweging –
waardoor je verder af komt te staan van je gedachten. Bij veel meditaties
ligt de focus op de ademhaling. 

Doe je ogen dicht en adem een paar keer diep in en uit. Breng dan je
volledige aandacht naar je ademhaling. Laat je adem tot rust komt. Richt
je aandacht op het in- en uitstromen van de lucht en je buik die op en
neer gaat. Vind hier een ritme in. 4 seconden in, 5 seconden uit. 4
seconden in, 5 seconden uit. Je kunt ook 3 seconden inademen en 4
seconden uit als dat prettiger voelt. Zorg in elk geval dat je ademhaalt in
een gelijkmatige beweging, waarbij je uitademing altijd iets langer duurt
dan je inademing.

 

- #20 Mediteer   -
 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

Raak je in gedachten verzonken en dwaal je af? Het is heel normaal dat je
gedachten van hot naar her vliegen, vooral als je net begint met
mediteren. Je hoeft deze gedachten niet direct weg te stoppen of te
verdringen. 

Merk de gedachten zonder oordelen op. Ze zijn er, maar je hoeft er niets
mee. Laat ze gewoon weer langsdrijven, als wolken in de lucht. Merk op
dat je was afgedwaald en breng je aandacht weer terug naar je
ademhaling. Je accepteert je gedachten (net als het geluid van de
wasmachine op de achtergrond en dat koele briesje) en je verplaatst je
weer bewust naar het ‘nu’.

Meditatie zorgt ervoor, dat er meer innerlijke rust in jezelf komt. Je laat
je steeds minder afleiden door allerlei drukke gedachten en daardoor
ontstaat er ruimte voor nieuwe mogelijkheden en inzichten in je leven. Je
denken wordt kalmer, je bent minder gejaagd, je laat spanningen
makkelijker los. Door meditatie kun je problemen beter aan, je leert
bewuster te kijken naar waarom bepaalde dingen zich steeds voordoen
en je leert ze beter te accepteren zoals ze zijn.

Meditatie helpt ook tegen vermoeidheid – die vaak ontstaat door teveel
willen doen en teveel denken en maakt de geest weer helder en
uitgerust. Het zal ook helpen tegen slapeloosheid, migraine,
angstgevoelens, te hoge bloeddruk en andere stress gerelateerde
lichamelijke aandoeningen. Als je regelmatig mediteert, krijg je meer
geestelijke en lichamelijke energie, je voelt je beter en dat zie je in alles
terug… 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

Lavendel – Kalmeert en balanceert alle drie de dosha’s.
Eucalyptus – Met name goed voor Kapha en een vervelende
verkoudheid, het opent namelijk de holtes. Voeg deze niet toe als je je
onrustig voelt, het verhoogt namelijk Vata.
Basilicum – goed wanneer je verkouden bent, niet toevoegen bij een
hoge Pitta.
Sinaasappel – dit is een sterke geur, werkt goed bij depressie (Kapha)
en kun je beter niet inzetten wanneer je Pitta hoog is.
Munt – kalmeert Pitta en Kapha en werkt goed tegen hoofdpijn en
verstopte sinussen.
Rozemarijn – werkt goed bij verkoudheid en griep. Kalmeert Vata en
Kapha.
Sandelhout – kalmeert Pitta en Vata, ook fijn bij hormonale disbalans.

Eén van de dingen die Ayurveda gebruikt om in balans te blijven, zijn
neusdruppels. De druppels zorgen voor behoud van jouw neusflora en
worden ook wel Nasya genoemd. Nasya houdt in dat je een substantie via
de neus inbrengt. Dit kunnen poeders, geneeskrachtige olie of ghee zijn.
Elke dag twee of drie druppels in elk neusgat behoort volgens de
ayurveda tot de dagelijkse routine. 

Druppel met je flesje nasya olie in je neus. Twee tot drie druppels in elk
neusgat. Geen druppelaar? Doop je pink in wat olie en masseer de
binnenkant van je neusgat. Snuif vervolgens olie of ghee op en houd je
hoofd even naar achteren zodat het er goed in kan lopen. 

Nasya is goed om de neusgaten glad te houden, de sinussen (holtes) te
reinigen, het voorkomt uitdroging, het verbetert je stem,
gezichtsvermogen en bevordert geestelijke helderheid. Voor de
verschillende dosha’s zijn andere kruiden goed. 

Voel je je angstig en onrustig? Kies voor een Vata balancerend kruid.
Ben je snel geïrriteerd of boos? Kies voor een Pitta balancerend kruid.
Voel je je down? Een verkoudheid vol snotneuzen en slijm? Kies voor een
Kapha balancerend kruid.

- #21 Nasya olie   -
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Ayurveda is erop gefocust dat je lichaam en geest zo lang mogelijk
gezond blijven. Het beoefenen van yoga helpt daar zeker aan mee. 

Yoga zorgt ervoor dat het lichaam in beweging is. Door Yogaoefeningen
voel je je beter. Bij Ayurveda is het van belang om de energie optimaal
door het lichaam te laten stromen. Op deze manier bereik je een fijne
balans. 
Ook worden tijdens yoga je lichaam en geest met elkaar in verbinding
gebracht. Hierdoor leer je naar je lichaam te luisteren. 
Ben je vooral een Kapha persoon? (Weet je niet wat jouw constitutie is,
luister dan naar Aflevering 2 van De Ayurveda Podcast). Dan is het goed
voor jou om jezelf flink in het zweet te werken! Een lesje power yoga,
bikram yoga, Ashtanga yoga…. Precies wat een kapha nodig heeft! Flink
wat beweging. 

Ben je meer een Vata of Pitta persoon? Dan kun je beter kiezen voor Yin
yoga, Yoga nidra of Vinyasa yoga. Zo komt jouw vaak drukke geest
helemaal tot rust en versterk je de verbinding tussen je hart en je hoofd.  

- #22 Doe aan yoga  -
 

https://open.spotify.com/show/4P7ygGnJ6Wkper4rUe8xWo?si=IhMCYssbSIKOPwUYx0mADA
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Als ons iets vervelends overkomt hebben we vaak de neiging om het weg
te stoppen en er dus voor weg te lopen. In Ayurveda zien we emoties,
net als voedsel, als iets dat verteerd moet worden door de spijsvertering.
Ren je weg voor dat rotgevoel? Of verstop je het nare gevoel door je vol
te eten met taart of het weg te spoelen met drank? Dan worden je
emoties niet verteerd en zal het als ama in je lichaam worden
opgeslagen. 

Ama kun je zien als afvalstoffen die het lichaam niet kan afvoeren. Het is
dus heel belangrijk om ook je emoties goed te kunnen verteren. 

Het spreekwoord: ‘Ik zit ergens mee’ bestaat niet voor niks. Het is
namelijk precies wat je het beste zou kunnen doen. Voel je je rot? Ga
zitten en wees je bewust van die emoties. Zo geef je je lichaam de tijd om
ze te verwerken.
Adem rustig in en uit en voel wat er verteerd moet worden. Geef geen
oordeel over wat je denkt, maar wees tevreden met wat er is. Blijf rustig
zitten en adem door. Als je na een tijdje voelt, dat de emoties zijn
afgezwakt dan kun je weer verder gaan. Een simpele manier, maar oh zo
krachtig. 

- #23 Verteer je Emoties   -
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In Ayurveda is bewust leven en eten heel erg belangrijk. Een mooie
manier om je bewust te worden van wie je bent, wat je patronen zijn en
waar je tegen aanloopt is om een dagboek bij te houden.

Dit hoeft niet lang te duren. Je bepaalt zelf hoeveel tijd je ermee bezig
wilt zijn. Maar één ding is zeker: het kan enorm opluchten, inzichten
geven of rust brengen. Doordat je al je gedachten, gevoelens en emoties
aan (digitaal) papier toevertrouwt, orden je je gedachten, waardoor je
fysiek tot rust komt.

Als het gaat om een selfcare momentje dan is schrijven in een
journal/dagboek daar zeker een goed onderdeel van. Tijdens het
schrijven kom je dichtbij jezelf, wat heel krachtig is.

Kies zelf op welk moment je dit het fijnst vindt om te doen, maar doe dit
dan ook echt elke dag. Zorg dat het een onderdeel van je dagelijkse
routine wordt. Zit het eenmaal in je systeem, dan zul je er nauwelijks nog
moeite mee hebben om je ertoe te zetten. 

Hoe inspirerend is het om na een tijdje terug te lezen hoe je je een jaar
geleden voelde? 

- #24 Journal    -
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Kristallen worden al eeuwenlang gebruikt voor genezing en
bescherming. Bekende kristallen zijn bijvoorbeeld amethist en
bergkristal. De reden daarvan is omdat de stenen ons beïnvloeden
doordat ze een bepaalde vibratie en energie uitstralen. Die vibraties
hebben invloed op ons, bijvoorbeeld op onze stemming. Alle voorwerpen,
dingen of energieën hebben een vibratie, hoog of laag. Kristallen hebben
altijd een hoge vibratie. Het zijn echt magische cadeautjes van de natuur.
Elke kristal heeft een andere trilling en zo ook weer een andere werking.
Ze creëren harmonie waar dat niet is. Op deze manier kunnen stenen
dus heel helend werken en inzicht geven wanneer je hiervoor open staat.

Juist in deze moderne, hectische tijd kunnen kristallen en hun hoge
vibraties ons helpen om stil te worden en te gronden. De stenen helpen
ons om meer balans aan te brengen in ons leven, blokkades op te heffen
en ervoor te zorgen dat onze prana (levensenergie) beter gaat stromen.
Wie de kracht van kristallen wil ervaren, kan ze bijvoorbeeld gebruiken
tijdens een meditatie. Draag een kristal bij je in je broekzak, tas of leg er
een naast je bed.

Er zijn heel veel verschillende kristallen en allemaal hebben ze hun eigen
kracht. Amethist is bijvoorbeeld goed tegen slapeloosheid. Wie
problemen heeft met slapen, kan een amethist kristal naast zijn of haar
bed te leggen. Dat werkt rustgevend. 

Bergkristal heeft een krachtig genezende en reinigende werking. Fysiek
kan bergkristal voor allerlei klachten gebruikt worden omdat het de
natuurlijke balans van het lichaam probeert te herstellen en het
immuunsysteem en zelf genezend vermogen van het lichaam stimuleert.

Tijgeroog werkt beschermend en aardend en brengt harmonie en balans.
Het trekt geluk, voorspoed en succes aan. Het maakt creatief en
productief, helpt om geconcentreerd te werken en zet aan tot actie.
Hierdoor is het een goede steen om te dragen tijdens studie & examens.

- #25 Gebruik Kristallen  -
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Rozenkwarts is de steen van de liefde en het hart. Deze steen werkt
sterk in op het hart chakra en opent het hart om liefde te ontvangen en
om liefde te geven. De steen trekt harmonieuze liefdes- en
vriendschappelijke relaties aan en bevordert ook eigenliefde en
zelfacceptatie.

Er is veel informatie te vinden over verschillende kristallen. Verdiep je
daar eens in en experimenteer met verschillende stenen. Je merkt snel
genoeg wat wel en niet voor jou werkt.



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

Het is belangrijk om je met de juiste mensen te omringen. Dit zijn
mensen bij wie je je op je gemak voelt en die jou een goed gevoel geven.
Je moet energie krijgen van met wie je omgaat! Geen slecht gevoel…

Hoe langer je met Ayurveda bezig bent, hoe meer inzicht je krijgt in
welke mensen jou zo’n goed gevoel geven. Belangrijk hierin is om naar
je gevoel te luisteren. En ook daar word je beter in als je volgens
Ayurveda gaat leven. 

- #26 Omring je met de voor jou
juiste mensen  -

 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

Oil pulling wordt al eeuwenlang gebruikt in Ayurveda om je lichaam te
ontgiften. Binnen de Ayurveda wordt oil pulling, ook wel Gandusha
genoemd, gebruikt voor dagelijkse mondverzorging omdat het zou
zorgen voor minder plak, wittere tanden en een frisse adem. Het zou
daarnaast het lichaam ontgiften en zelfs verjongen.

Hoe werkt het?
Je neemt één eetlepel olie (sesam of kokosolie bijvoorbeeld) in je mond
en spoelt daarmee gedurende 15 tot 20 minuten door de olie langzaam in
de hele mondholte en tussen de tanden en kiezen te bewegen. 
Als de tijd is verstreken spuug je de olie uit, je slikt het dus niet door.
Olie bindt vuil en afvalstoffen aan zich en neemt bacteriën dus mee het
lichaam uit. Wanneer de olie twintig minuten wordt gespoeld en
uitgespuugd, zou het zo zijn dat deze afvalstoffen het lichaam verlaten. 
Spoel daarna je mond goed met lauw water. 

De ochtend is een goed tijdstip voor oil-pulling, direct na het opstaan
(eerst even #3 tongschrapen en #4 een glas warm water drinken)

- #27 Oil pulling  -
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Sporten is een fijne manier om jezelf in beweging te krijgen. Vooral
Kapha-types hebben baat bij een flinke work-out in de ochtend! Hoewel
dit vaak ook degene zijn die totaal geen zin hebben om te sporten, is dit
juist heel goed voor ze.

Pitta’s en Vata’s houden juist van beweging. Vooral Pitta personen zijn er
gek op zichzelf tot het uiterste te drijven en houden ook erg van
competitie. Zij zullen ook vaak over hun eigen grenzen heen gaan. Voor
hen is het daarom beter om wat rustiger te sporten. Een goede
graadmeter is dat je maar een paar zweetdruppeltjes krijgt. Geen
doorweekt shirtje dus…
 
Voor alle dosha’s is wandelen in de vroege ochtend een aanrader. Voor
Kapha types geldt dat het meest. Vroeg eruit (5:00-5:30) en lekker naar
buiten. Als je vroeg buiten bent, hangt er vaak een hele speciale sfeer. Je
hebt gelijk je portie vitamine D gehad en je lichaam wordt lekker wakker.

De rest van de dag profiteer jij dan van je actieve begin van de dag! 

- #28 Ga Sporten   -
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De ultieme selfcare tip als je ons vraagt… verwen jezelf met een massage
en geniet! Alleen al het gevoel dat je een massage geboekt hebt is al een
vorm van selfcare. 

Een massage is natuurlijk ook prijzig, dus je kan ook je partner lief
aankijken! 

- #29 Neem een massage   -
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In Ayurveda is voeden erg belangrijk, en dan niet alleen qua voeding.
Denk ook aan dingen die je doet, ziet, hoort, ruikt en leest.

Voed jezelf dus met dingen waar je je goed door voelt. Ga dansen op
jouw favoriete muziek, koop of pluk je lievelingsbloemen, lees
inspirerende boeken, kijk een fijne film, koop een kleurboek voor
volwassenen, ga in bad met je favoriete geur olie… en ga zo maar door!
Doe zoveel mogelijk dingen die jou een goed gevoel geven en die je dus
voeden. 

- #30 Voed jezelf met goede dingen -
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Dit klinkt zo simpel, maar het kan zo lastig zijn!

In een wereld waar we constant gericht zijn op dingen doen voelt ‘niks
doen’ bijna als falen… Maar juist omdat we vaak in de doe-modus zitten,
is het heerlijk en heel goed voor je om niks te doen.

Plan een dag per week helemaal niks. Je hoeft niks te doen! Een mooi
moment om selfcare aan jezelf te geven. En ook dat hoeft niet op die
dag… want niks doen is al selfcare genoeg. 

- #31 Doe niks  -
 



H E T  A Y U R V E D A  S E L F C A R E  B O E K

Wij hopen natuurlijk dat jij met deze #31 Ayurvedische selfcare tips de
rust en ontspanning kunt vinden die zo belangrijk zijn voor een gezond
en gelukkig leven. 

Kijk vooral welke tips je aanspreken en begin daarmee. En doe dan echt
alleen wat goed voelt. Het hoeft niet perfect te gaan of net zoals bij je
vriendin. Voor iedereen is het namelijk anders waar je iets aan hebt of
wat je fijn vindt om te doen. Dat was tip #1, weet je nog? ‘Luister naar
jezelf.’

Delen is ook een vorm van selfcare, want het is fijn om te geven. Door te
geven maak je niet alleen de ontvanger erg blij, je wordt er zelf ook
gelukkiger van! Dus stuur dit boekje ook naar familie of vrienden. Op die
manier hopen wij steeds meer mensen te inspireren om gezonder &
gelukkiger te leven. 

Mocht je nog meer tips willen, volg ons dan via Instagram
@de.ayurveda.podcast of via onze website www.deayurvedapodcast.nl.
We posten daar allerlei soorten tips, tricks & recepten. Dus volg ons en
mis niks! 

En natuurlijk, last but not least: luister naar onze podcast! Om de week
komt er een nieuwe aflevering uit met als doel: jouw inspireren om een
gezonder en gelukkig te leven.

Je zult daar ook meer informatie vinden over wat jouw constitutie is,
oftewel onze blauwdruk die we vanaf onze geboorte bij ons dragen en
die dus nooit verandert. Want als je weet wat jouw constitutie is kunt je
daar ook naar gaan leven. En als we dat doen blijf je gezond, voel je je
lekker in je vel en zit je in een flow. 

“You're way of life keeps you in (or out of) Balance”

- Tot slot -
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