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Gezond te worden èn te blijven 
met Ayurveda. 

In dit e-book krijg je alléén mijn allerbeste tips. 
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Cornelis Peters 

Voorwoord 
Toen ik één jaar oud was werd mijn broer opeens ernstig ziek. 

Van een levenslustige ondernemende peuter veranderde hij in 

zeer korte tijd in een ernstig invalide kind. Hij was slachtoffer 

van de polio epidemie in 1956 die toen ons land diep raakte. 

Polio is een ernstige en besmettelijke infectieziekte dat 

veroorzaakt wordt door het poliovirus. De ziekte wordt ook 

wel kinderverlamming genoemd omdat het vaak jonge 

kinderen raakt.  

Ons hechte gezin verloor opeens een kleine kleuter die nooit 

meer bij ons thuis woonde. Dat heeft op mij als kind en later 

als volwassene een diepe indruk gemaakt. Wat is gezondheid 

en hoe kan het dat het ene kind ziek wordt en het andere kind 

niet? Per slot van rekening waren wij met zeven kinderen en 

waarom werd alleen mijn broer ziek?  

Tegen deze achtergrond zocht ik naar antwoorden in diverse 

medische studies. Ik vond werk in het Antoni van 

Leeuwenhoekziekenhuis waar ik onderzoek deed naar 

borstkanker. De polio epidemie was inmiddels over en kanker 

was in die tijd doodsoorzaak nummer één. 

Na enkele jaren als onderzoeker gewerkt te hebben besloot ik 

om een sabbatical te nemen. Ik had een reis uitgestippeld dat 

een jaar in beslag zou nemen en in Azie zou beginnen. In zuid 

India kwam ik in aanraking met de Ayurvedische geneeswijze 

tijdens mijn fietstocht in Kerala.  
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Ik zag een man aan een houten tafel zitten met voor hem een 

enorme rij mensen. Een voor een onderzocht hij hen door een 

polsdiagnose af te nemen, enkele vragen te stellen en de 

ogen en de tong te bestuderen. Er stond geen enkel 

meetinstrument op zijn tafel.  Hij deed dit consult met een 

intensiteit en betrokkenheid die mij trof. 

Gefascineerd door de eenvoud en toewijding van deze man 

besloot ik om bij hem in de leer te gaan. Hij leerde mij de 

wondere wereld van de traditionele Indiase natuurgeneeswijze  

kennen. Ik ontmoette de natuur arts Mohana Kumari waar ik 

mee trouwde en ik vervolgde mijn studie voor Ayurveda arts 

aan de Ayurveda universiteit in Trivandrum. In dat 

gedenkwaardige jaar sloot ik de Ayurveda voor altijd in mijn 

hoofd en in mijn hart. 

De manier van kijken naar gezondheid en ziekte is in de 

Ayurveda heel anders dan in ons Westers medisch model. Het 

fascinerende is dat er wel een gemeenschappelijke basis is 

geweest maar dat de wegen zich duidelijk afgesplitst hebben. 

Mijn jarenlange ervaring met de Ayurvedische geneeskunde, 

mijn eigen praktijk hierin en mijn achtergrond in de reguliere 

geneeskunde èn de enorme wijsheid van mijn vrouw heeft 

ertoe bijgedragen dat ik kennis heb van meerdere wegen. In 

dit e-boek vertel ik je mijn belangrijkste inzichten vanuit 6 

verschillende invalshoeken. Inzicht en controle over emoties, 

voeding, stress, beweging, meditatie en slaap om gezond en 

vitaal te worden en te blijven. 

 

Cornelis Peters 

Directeur Europa Ayurveda Centrum 
December 2016 
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De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp 

Een klein stukje geschiedenis. 
In Nederland is de medische wetenschap nog niet zo heel oud. 

We kunnen spreken van de beschrijving van het medisch 

model rond de 17de eeuw toen men ontdekte dat de mens 

bestaat uit een lichaam en een geest.  

Een bekend schilderij uit die tijd is ‘De anatomische les van 

Dr. Nicolaes Tulp’ van Rembrandt uit 1632.  Vanaf die tijd 

besteden artsen veel aandacht naar het onderzoeken van het 

lichaam zoals het eruit ziet bij gezonde en bij zieke mensen 

aan de hand van lijkenonderzoek. De functies van de 

verschillende weefsels en organen werden steeds verder 

uitgediept en beschreven.  

In het medisch model wordt ‘ziekte’ dus gezien als een 

afwijking aan de weefsels of organen. Het ene boek na het 

andere verscheen met steeds meer gedetailleerde kennis over 

deze ontwikkeling. Geneeskunde was niet meer een 

onbegrijpelijk iets, het werd een puzzel dat opgelost moest 

worden aan de hand van de vele bevindingen.  

Wat bij deze ontwikkeling op de loer licht en wat ook 

daadwerkelijk gebeurd is het feit dat er zo diep ingezoemd 

wordt op details zodat de eenheid uit het oog verloren wordt.  

Deze ontwikkeling leidde tot fragmentatie en specialisaties op 

details. De eenheid van mens en geest raakte volledig op de 
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achtergrond. De mens werd opgesplitst in organen en 

weefsels en dat is ook zichtbaar bij de specialisaties in de 

geneeskunde. Je kunt naar de longarts voor je longen, naar 

de cardioloog voor je hart, naar de KNO arts voor je keel, 

neus, oren en ogen om maar een paar voorbeelden te 

noemen.  

In feite is de mens volgens dit medisch model gereduceerd tot 

een verzameling organen en weefsels. 

Hoe anders is het gesteld met de Ayurveda. Deze rijke traditie 

van de Indiase geneeskunde, leert ons hoe lichaam en geest 

innig met elkaar zijn verbonden. Veel ziekten worden 

toegeschreven aan de schadelijke invloeden van negatieve 

emoties zoals hebzucht, haat en woede en dat dit fysieke 

afvalstoffen voortbrengt die onze weefsels en organen kunnen 

beschadigen. 

Een ander opvallend punt is dat de Ayurveda ervan uitgaat, 

dat ziekte disharmonie is: een verstoring van het evenwicht 

binnen de microkosmos van het lichaam en een disharmonie 

met de omgeving en de macrokosmos. Zo uitgebreid kennen 

we dit niet in het medisch westers model. 

Genezen betekent dan ook altijd dat men naar een evenwicht 

zoekt en alles doet om tot de harmonie te herstellen. De 

reinigende en voedende behandelingen zijn daarop gericht en 

ook de uitgebreide en indrukwekkende kruidengeneeskunde.  

Dravyaguna zoals de Ayurvedische kruidengeneeskunde heet 

volstaat er niet mee, zoals in de westerse farmacologie, het 

essentiële bestanddeel uit een plant te extraheren, maar zien 

de plant als één geheel en gebruiken de onderdelen ervan in 

een bepaalde samenstelling om zo de krachten uit de natuur 

te mobiliseren en evenwicht te brengen in de disharmonie 

waaraan de zieke lijdt. 

Ayurveda is gebaseerd op wetenschappelijke systemen die, 

net als de westerse, de werkelijkheid ordenen. Alleen beleven 
we in het Westen die werkelijkheid anders dan de Oosterse 

mens, en vandaar dat bij ons ook een andere medische 
traditie is ontstaan. 
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Het spreekwoord: ‘Oost, West thuis best’  zou ik dan ook een 

andere betekenis willen geven. ‘Oost en West, samen op zijn 
best.’ 
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Emoties, en wat dit met je lichaam en geest doet. 
In de Ayurveda wordt heel veel aandacht geschonken aan het 

subtiele lichaam en de gelaagdheid daarvan. Wij kennen 

allemaal ons fysieke lichaam. Dat wat we vast kunnen pakken 

is fysiek. Het subtiele lichaam kunnen we niet vastpakken en 

niet zien maar wel ervaren. Wij noemen dit onze geest maar 

in de Ayurveda zit ook hier een gelaagdheid in.  

Mahad, ahamkara en manas. 

Mahad is het kosmisch intellect dat in iedere cel van ons 

lichaam zit. Uit dit kosmisch intellect wordt ahamkara geboren 

en dat geeft ons identiteit of het ik-gevoel. Op dit punt splitst 

het kosmische zich af in het individuele. Er ontstaat een ik-

bewustzijn. Een centrum waar ‘ik’ in het midden staat en 

vandaaruit de omgeving waarneemt. Dan volgt manas en dat 

is het intellect dat de ervaringen van de vijf zintuigen 

ontvangt en verwerkt. Manas is nog het meest verwant aan 

het begrip ‘geest’ dat wij kennen. 

Negatieve emoties zoals woede of haat is een subtiele 

energie. We kunnen het niet zien of vastpakken maar de 

invloed daarvan op ons fysieke lichaam is veel groter dan wij 

denken. Negatieve emoties brengen namelijk afvalstoffen 

voort die zich vastzetten in onze lichaamscellen.  

Het omgekeerde is ook waar. Positieve emoties zoals de liefde 

ervaren of gelukkig zijn hebben ook invloed op ons lichaam. 

Positieve emoties maakt open en zorgt voor een goede 

doorstroming en daardoor heling.  
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De geestesgesteldheid die ik momenteel vaak in mijn praktijk 

tegenkom is eenzaamheid. Eenzaamheid is het gevoel of de 

gedachten dat we nergens bij horen. Het ik-gevoel is 

geïsoleerd. Eenzaamheid volgens Ayurveda bestaat niet. We 

zijn innig verbonden met mahad, het kosmische intellect dat 

alles in de kosmos en op de aarde verbindt.  

Een goed voorbeeld hiervan is de vraag die ik gisteren 

beantwoordde op de website “Gratis Adviseur” waar ik sinds 

de start in 2006 de expert ben op het gebied van Ayurveda. 

Dit was de vraag:  

Ben vatatype type. Boulimia niet onder controle, bibliotheek 

aan oefeningen, 40 jaar spirituele stromingen onderzocht, 

want mijn lijf mocht er niet zijn. Niets kan beklijven en zoek 

dan weer verder met steeds dezelfde stagnatie, 2 

ayurvedische massages gehad en ik was weer warm. Heb het 

altijd koud, 1.72 lang met een ondergewicht van 47.2 kg. Ben 

altijd alleen. Waar kan ik mee beginnen dat iets beklijft? 

Annie. 

Dit was mijn antwoord: 

Wat beklijfd is waar je resultaten mee boekt en waar je 

aandacht heen gaat. Je geeft aan dat je weer warm werd na 

twee ayurvedische massages. Dat is een direct resultaat en 

dat is een positieve ervaring. Methoden die iets blijvends 

veranderen beginnen vaak met hele kleine stapjes. Als ieder 

stapje, hoe klein ook een positief resultaat oplevert kun je de 

volgende stap maken.  

Belangrijk is dat je het volhoudt en niet terugvalt. Onthoud 

dat je nooit alleen bent. In de hele wereld leven miljarden 

mensen die allemaal één kenmerk gemeen hebben en dat is 

dat ieder van ons uniek is. Dat feit op zich is al heel 

waardevol. Iets dat uniek is heeft waarde omdat het zeldzaam 

is. Echter deze waarde moet je allereerst aan jezelf schenken. 

Je kunt van een ander niet verwachten dat zij je waardevol 

vinden als je dat zelf niet als eerste erkent en jezelf ook zo 

behandeld.  
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Koop een pakje potgrond en een aardewerken pot. Vul die 

met de potgrond en stop daar een erwt in die je een nacht in 

het water hebt gezet. Bedek dit met een beetje aarde en 

wacht af. Kijk hoe dit gaat ontkiemen en dat hier langzaam 

een plantje uitgroeit. Geef het water en je aandacht. Als je 

goed beseft wat er gebeurd is dit het duidelijkste teken dat je 

nooit alleen bent. Je maakt deel uit van de gehele natuur.  

Als jij begint met zorgen en aandacht geven krijg je altijd 

antwoord terug. Doe dit nu een stapje verder en begin met 

aandacht te geven aan de mensen om je heen. Bij de 

supermarkt, op straat. Geef een glimlach weg, een vriendelijk 

gebaar, een knikje. Zie dan hoe de wereld om je heen 

reageert. We zijn allemaal met elkaar verbonden Annie, jij net 

zo goed als ieder ander. Begin met jezelf waardevol te vinden 

en doe dit stap voor stap. 

Mahad is wat ons verbind met elkaar. De groei van de erwt is 

verbonden met mahad de universele energie. De gedachten 

om een erwt te planten en de actie om dit ook daadwerkelijk 

te doen is ahamkara, het ik gevoel. De verwondering en de 

blijdschap als uit de erwt echt een plantje groeit is de 

verbinding met mahad en het ontzag wat dit oproept. 

Spiritualiteit in wat voor vorm dan ook is deze verbinding met 

mahad waardoor wij als mens waar ook ter wereld verbonden 

zijn. Het geeft kracht, rust en vertrouwen want het is de 

energie waar we vandaan komen en ook weer naar terug 

gaan. 
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De belangrijkste aandachtpunten van emotie om gezondheid na te 

streven. 

 De geest is enorm krachtig omdat alles begint met een 

idee uit de energiewereld en dit idee krijgt vorm in de 

fysieke wereld. Blijf je geest dus stimuleren. Laat het 

oude idee los dat naarmate je ouder wordt je steeds 

minder kunt onthouden. Dat is niet waar. Wanneer je 

alert blijft en intensief meedoet met de maatschappij 

blijven je hersenen actief en blijven je hersencellen zich 

vernieuwen en verjongen. 

 Negatieve emoties veroorzaken afvalstoffen dat in onze 

cellen opgeslagen wordt waar we na verloop van tijd 

ziek van worden. Geef negatieve emoties dus geen 

aandacht. 

 Positieve emoties veroorzaken een opbouwende energie 

dat opent en reinigt. Dit is de energie die stuurt naar 

genezing. Maak iedere dag een lijstje met de positieve 

dingen die je meegemaakt hebt en lees dat terug. 

 Eenzaamheid is een gedachte die blijft hangen in 

ahamkara, het ik-gevoel. Er is een veel grotere energie 

het mahad waar ahamkara een heel klein onderdeel van 

is. Realiseer je dat mahad de energie is dat alles omvat 

en waar iedereen thuishoort. Het is de spiritualiteit 

zonder naam, God of gebod. Iedereen heeft daar zijn 

plek. Maak een plekje in je huis waar je aandacht geeft 

aan mahad en steek daar dagelijks een kaarsje aan. 
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Voeding, en waarom dat persoonsgebonden moet zijn. 
Je bent wat je eet wordt weleens gezegd en daar zit heel veel 

waarheid in. Goed eten alleen is echter niet voldoende, ook de 

manier waarop je eet, wanneer je het eet en in wat voor bui 

je bent als je dit eet, eet je alleen of met meerdere mensen 

zijn allemaal factoren die maken dat het eten verteerd wordt 

op een bepaalde manier.  

Wat steeds duidelijker wordt is dat eten ook 

persoonsgebonden is. Wat voor de een goed is hoeft voor de 

ander helemaal niet goed te zijn. De ayurveda heeft dat al 

heel vroeg ingezien en op basis van je dosha de voeding 

ingedeeld. 

Eten op basis van je dosha 

Je dosha is de indeling waar je thuishoort volgens je 

geboorteconstitutie. Je kunt een vata, pitta of kapha 

constitutie of dosha zijn. Op onze site staat een constitutietest 

waar je dit eenvoudig kunt bepalen.  

Wij zijn gewend om ons voedsel te analyseren volgens 

begrippen als calorieën of nutriënten. Voedingsproducten 

worden in de Ayurveda ingedeeld op grond van hun 

kwaliteiten (guna’s) en smaak (rasa). Dit is een veel 

poëtischer beschrijving van voeding dan de analytische 

verslaglegging van eenheden aan energie. 

http://www.ayu.nl/ayurveda/constitutietest/
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Hoeveel mag je eten? 

Hoe veel moet je eten zodat het voldoende is. Dit lijkt een 

rare vraag maar wordt mij heel vaak gesteld. Wanneer is 

genoeg, genoeg? Dat is voor de een veel eerder dan voor de 

ander maar is daar ook een richtlijn voor. Jazeker en zelfs een 

heel eenvoudige richtlijn. Je eet net zoveel als er eten past in 

het kommetje van je handen. Dat is een maat voor de grootte 

van je maag. 

 

Er zijn zes hoofd kwaliteiten en zes smaken: 

Kwaliteiten of guna’s Smaken of rasa’s 

Zwaar   Zoet 

Licht    Zuur 

Droog   Zoutig 

Vettig   Bitter 

Heet (temperatuur) Scherp (heet) 

Koud    Wrang (samentrekkend) 

 

De invloed van de zes smaakrichtingen heeft op iedere 

dosha een andere uitwerking. 

Vata wordt versterkt door scherp, bitter en samentrekkend, 

maar verzwakt door zoet, zuur en zout. Een vata persoon zal 
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er derhalve verstandig aan doen om gerechten tot zich te 

nemen met de smaken zoet, zuur en zout. Alles wat vata 

versterkt, verzwakt kapha en andersom. 

Pitta wordt versterkt door scherp, zuur, zoutachtig en 

verzwakt door zoet, bitter en samentrekkend. 

Kapha wordt derhalve versterkt door zoet, zuur en zout en 

verzwakt door scherp, bitter en samentrekkend. 

Kenmerken van de dosha’s neutraliseren 

De beste eigenschappen en smaken voor een bepaalde dosha 

zijn die welke tegenwicht bieden aan de kenmerken van die 

dosha. Het is zaak om de kenmerken van de dosha te 

neutraliseren en op die manier te balanceren. 

Het vata evenwicht wordt dus bevorderd door vochtige en 

warme producten en vooral regelmatig eten. En als een kapha 

type het ontbijt van een vata type zou nuttigen (dat bestaat 

uit bijvoorbeeld een bord pap van warme ontbijtgranen en een 

glas warme melk) dan is dit voor de kapha veel te zwaar. 

Als je denkt dat het nu allemaal wel erg ingewikkeld wordt 

dan kan ik je geruststellen met de allerbelangrijkste regel 

voor de ayurvedische maaltijd. 

Zorg dat alle smaken aanwezig zijn. 

De beste maaltijd is dus de maaltijd waarin alle smaken 

aanwezig zijn. De rasa’s zoet, zuur, zoutig, bitter, scherp en 

wrang. 

Wat varieert voor iedere dosha is de verhouding van de 

verschillende smaken.  

Stel je zit met zes mensen aan tafel en er zitten twee vatas, 

drie pittas en een kapha aan tafel. Hebben we dan een 

probleem? Nee, hoor. Zorg dat alle smaken aanwezig zijn 

zodat iedereen het voedsel kan pakken in verschillende 

hoeveelheden. Vata kan meer zoet hebben dan Kapha en Pitta 

moet voorzichtig zijn met gepeperd eten. Kapha mag juist wat 

meer gepeperde eten.  
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Een maaltijd die alle smaken in de juiste verhoudingen voor 

iedere dosha bevat is de beste maaltijd. Dat merk je omdat de 

neiging om na de maaltijd te gaan snoepen of snacken 

nagenoeg niet meer aanwezig is.  

Om het je gemakkelijker te maken voeg ik hieronder een lijst 

toe met voedingsproducten die bij voorbaat al ingedeeld zijn 

bij de verschillende dosha’s. Let wel het is geen strikt dieet 

het zijn aanbevelingen wat beter past. Hou het dus niet heel 

rigide aan maar zie het meer als een lijst van herkenning. 

 

Goed voor Vata Goed voor Pitta Goed voor Kapha 

Granen: 
zilvervliesrijst, zoete 
bruine rijst, basmati 
rijst, wilde rijst, 
haver, 
volkorengranen en 
volkorenpasta’s. 

Granen: gerst, witte 
basmati rijst, tarwe, 
tortilla´s van 
volkorentarwe, 
rijstkoeken, volkoren 
crackers. 

Granen: Boekweit, 
gerst, gierst, mais, 
basmati rijst, 
rijstkoeken, 
volkoren crackers. 

Peulvruchten: matig 
met bonen vanwege 
gasvorming, split 
(mungbonen), rode 
linzen. 

Peulvruchten: alle 
soorten bonen en 
erwten, geen 
rode/zwarte linzen en 
geen tempé. 

Peulvruchten: alle 
soorten bonen en 
erwten zoals 
kikkererwten, rode 
linzen, spliterwten, 
witte en bruine 
bonen. 

Dierlijke producten: 
eieren, kip, kalkoen, 
zoet en 
zoutwatervis, 
garnalen. 

Dierlijke 
producten: in kleine 
hoeveelheden: kip, (wit 
vlees), kalkoen (wit 
vlees), wit van eieren, 
zoetwatervis. 

Dierlijke 
producten: in 
kleine 
hoeveelheden: kip, 
(wit vlees), kalkoen 
(rood vlees), eieren 
en wildbraad. 

Groenten: naar 
gelang het seizoen 
en dan met name, 
artisjokken, asperge, 
bieten, courgette, 

Groenten: artisjokken, 
asperge, bloemkool, 
broccoli, champignon, 
courgette, erwten, 
groene bonen, 

Groenten: 
asperges, bieten, 
bietgroen, 
bladgroenten, 
bloemkool, broccoli, 
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groene bonen, hete 
pepers, 
komkommer, 
koolraap, okra, 
olijven, pastinaak, 
pompoen, prei, 
radijs, uien, 
wortelen, zoete 
aardappel. 

komkommer, kool, 
mais, okra, peterselie, 
pompoen, alle soorten 
sla, witlof, wortelen, 
zoete aardappelen, 
zomerpompoen, 
zwarte olijven. Geen: 
tomaten, radijs, 
knoflook. 

champignon, radijs, 
groene bonen, 
Indiase peper, 
kliswortel, knolraap, 
kool, koolrabi, mais, 
okra, peer, 
peterselie, prei, 
radijs, selderij, sla, 
spinazie, spruiten, 
tuinkers, ui, witlof, 
wortel, 
zomerpompoen. 

Zuivelproducten: 
koemelk van de 
biologische winkel, 
geitenmelk, kwark, 
karnemelk, zachte 
kaas, harde kaas, 
yoghurt, zure room. 

Zuivelproducten: 
zoutloze boter, kwark, 
zacht kaas, koe en 
geitenmelk, ghee, 
yoghurt (weinig). 

Zuivelproducten: 
lassi (1 deel 
vetarme yoghurt op 
3 tot 4 delen warm 
water, honing, 
zwarte peper en 
gember). 

Vruchten: abrikozen
, ananas, appels, 
avocado, banaan, 
bessen, citroen, 
dadels, druiven, 
grapefruit, kersen, 
kiwi, kokosnoot, 
mango, meloen, 
papaja, perzik, 
pruim, rabarber, 
rozijnen, 
sinaasappel, verse 
vijgen. 

Vruchten: abrikozen, 
ananas, appels, 
avocado, bessen, 
dadels, druiven, 
granaatappel, 
kokosnoot, mango, 
meloen, peer, pruim, 
rozijn, sinaasappel, 
vijgen, watermeloen. 

Vruchten: appels, 
avocado, bessen, 
dadels, druiven, 
granaatappel, 
kokosnoot, mango, 
peer, pruim, rozijn, 
sinaasappel, 
watermeloen. Let 
op dat de vruchten 
niet te zoet of te 
zuur zijn. Gedroogd 
fruit is ook prima 
voor in de avond en 
ochtend. 

Noten en 
zaden: amandelen, 
cashewnoten, 
hazelnoten, 
pecannoten, 
pijnboompitten, 
pistachenoten, 
pompoenzaadjes, 
sesamzaadjes, 

Noten en 
zaden: kokosnoot, 
pompoen en 
zonnebloempitten. 

Noten en 
zaden: de meeste 
noten zijn te heet en 
te vettig om op dit 
moment te eten, wel 
goed voor je is 
kokosnoot, 
pompoen en 
zonnebloempitten. 
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walnoten, 
zonnebloempitjes. 

Zoetstoffen: ahornsi
roop, gerstemout, 
honing, melasse, 
palmsuiker, 
suikerrietsap, 
vruchtensappen. 

Zoetstoffen: ahornsiro
op, geconcentreerde 
vruchtensappen, 
fructose, 
suikerrietstroop. 

Zoetstoffen: honin
g ca. 1 eetlepel per 
dag. (verwarm of 
verhit honing nooit, 
het wordt een gif 
voor het 
lichaam indien 
verhit). 

Toespijzen: pickles 
van bv. citroen of 
mango’s, sojasaus, 
mango chutney. 

Toespijzen: pickles 
van bv. citroen of 
mango’s, sojasaus, 
mango chutney. 

Toespijzen: wees 
uiterst matig met 
pickles van bv. 
citroen of mango’s, 
sojasaus, mango 
chutney. 

Olie: mosterdolie, 
sesamolie, olijfolie 

Olie: avocado-, kokos-
, olijf-, zonnebloem-, 
soja-, walnoot-, 
sesamolie. 

Olie: sesam, 
zonnebloemolie, 
ghee. 

Kruiden: alle 
kruiden mits met 
mate gebruikt. 

Kruiden: dille, 
geelwortel, komijn, 
koriander, munt, 
pepermunt, dille, 
saffraan, venkel. 

Kruiden: minimaal 
gebruik van zout, 
verder alle kruiden 
en vooral de 
kruiden die het 
verhemelte 
prikkelen: rode en 
groene pepers. 

Drinken: vruchtensa
ppen, 
groentesappen, 
kruidenthee van bv. 
gerst, kamille, 
lavendel, zoethout, 
venkel, gember, 
framboos. 

Drinken: vruchtensapp
en, groentesappen, 
zachte melkproducten, 
kruidenthee van bv. 
gerst, kamille, venkel, 
hibiscus, jasmijn, munt, 
rozenbottel, framboos. 

Drinken: aloë-vera 
sap, vruchten en 
groentesappen, 
graankoffie, zwarte 
thee, scherpe 
kruidenthee. 
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De belangrijkste aandachtpunten uit de ayurvedische voedingsleer om 

gezondheid na te streven. 

 

 Eet zoveel mogelijk volgens je dosha. 

 Maak één keer per dag een maaltijd klaar waar alle 

smaken inzitten. 

 Eet net zoveel als er past in het kommetje van je hand. 

 Zorg voor een positieve sfeer aan tafel en vermijd 

heftige discussies. 

 Eet zoveel mogelijk voedsel dat vers is en dat je kunt 

vastpakken en vermijdt pakjes, blikjes en lang 

ingevroren voedsel. 
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Stress, en de impact daarvan op je lichaam. 
Stress is er in verschillende mate en in verschillende 

hoeveelheden. Stress op zich is niet goed of slecht. Wanneer 

je voor je examen zit en je ervaart stress dan kan een geringe 

hoeveelheid stress je juist aanzetten om het beste in jezelf 

naar boven te halen en goede cijfers te halen. Dan spreken 

we van positieve stress.  

Loop je samen met je partner in een natuurgebied en komt er 

opeens een wild beest achter je aan dan ren je letterlijk en 

figuurlijk voor je leven. Deze stress is levensreddend omdat 

het alles in een ‘split second’ in beweging zet om je binnen de 

kortste keren weer in een veiliger omgeving te brengen. 

Met dit hoofdstuk wil ik het niet over dit soort stress hebben 

maar juist over die hele milde vorm van stress die 

voortdurend op de achtergrond aanwezig is. 

In een relatie zitten die vanaf het begin af aan eigenlijk niet 

goed loopt. Je past niet bij elkaar en wat je ook doet het blijft 

irriteren. Er zijn geen slaande ruzies maar er is geen echte 

band en geen begrip. 

Of een baan hebben waarvan je heel diep van binnen ‘weet’ 

dat je niet op je plek zit. De sfeer past niet bij je, de collega’s 

snappen je niet en je baas heeft andere verwachtingen van je 

dan jij waar kunt maken.  

Of stress hebben over onbetaalde rekeningen, onvoldoende 

slaap (kom ik later op terug) te veel trainen, slecht eten of te 

weinig drinken. 
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Dit is de stress die ogenschijnlijk ‘te weinig body’ heeft om te 

bespreken maar ‘te lang duurt’ om te negeren omdat je hier 

vroeg of laat ziek van wordt. We spreken dan van chronische 

stress en dat is op de lange termijn zeer slecht voor je 

gezondheid. 

Wat gebeurt er nu in je lichaam bij stress? 

Bij stress maakt je lichaam de stresshormonen adrenaline en 

noradrenaline aan die je hartslag en je bloeddruk laat stijgen 

en je spijsvertering stagneert. Hierdoor kan je lichaam alerter 

en sneller reageren. Een langdurige toestand van spanning, 

angst en stress, zorgt ervoor dat je lichaam in een constante 

staat van alertheid komt. Het is klaar om te vechten of te 

vluchten. Dit gebeurt onder invloed van het hormoon cortisol, 

dat onder andere zorgt voor een hogere glucosespiegel en een 

onderdrukking van het immuunsysteem. Elke keer als je 

stress ervaart produceren je bijnieren cortisol. 

Een hoge glucosespiegel lokt diabetes type 2 uit en een 

onderdrukt immuunsysteem maakt de weg vrij voor allerlei 

infecties die gemakkelijk kunnen toeslaan.  

Het is dus een gevaarlijke situatie en het grootste gevaar zit 

hem nog in het feit dat je dit in het begin niet makkelijk kunt 

meten. Je bent niet ziek dus ga je niet naar de dokter en voel 

je je toch niet in orde dan is er vaak (nog) niets te meten. 

Laat je het versloffen dan worden de klachten steeds 

ernstiger. Je hormoonhuishouding raakt verstoort, 

bloedsuikerwaarden gaan stijgen, hart en vaatziekten liggen 

op de loer, cholesterolwaarden gaan stijgen, de bijnieren 

raken uitgeput en je kunt steeds moeilijker afvallen omdat er 

vet opgeslagen wordt rondom je middel.  

Hoe hou je stress in de hand?  

Want dat is belangrijk, hoe hanteer je het. We kunnen nu 

eenmaal niet alles veranderen en soms heeft het wat tijd 

nodig om dingen te veranderen dus wat doen we in de 

tussentijd?  
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Herken het en erken dat het er is. Dat als eerste. Vervolgens 

kun je zorgen dat je bloedsuikerwaarden niet teveel gaan 

stijgen. Daar zorg je voor door veel fruit en groenten te eten 

en snelle koolhydraten die je bloedsuiker opjagen te 

vermijden. Snelle koolhydraten zijn suikers en vaak zit dit in 

flinke hoeveelheden in voedingsmiddelen die verpakt zijn. Ook 

geraffineerd tarwemeel zorgt voor een snelle 

bloedsuikerspiegel dus dat ook verminderen of laten staan. Je 

kunt veel beter eiwitrijke voeding eten omdat dit je veel 

langer verzadigd en je dus uiteindelijk veel minder eet. Denk 

dan aan eieren, peulvruchten en noten. 

Body en mind technieken kunnen ervoor zorgen dat de 

spanning uit je lichaam vloeit. Denk aan mediteren, 

ademhalingstechnieken, yoga, visualisaties of mindfulness. 

Allemaal methoden die al eeuwenlang in het Aziatisch 

continent gebruikt worden om de geest te kalmeren. 

Koffie met mate 

Als we ergens op visite gaan, vergaderingen bijwonen of 

bedrijven bezoeken, een kopje koffie of een energiedrankje 

wordt al snel aangeboden. Toch is de cafeïne in koffie en 

energiedrankjes niet zonder gevaar. Een klein beetje is goed 

maar dag in dag uit teveel cafeïne doet het cortisol stijgen en 

lokt stress uit. Beter is het om tussendoor warm water of 

kruiden thee te drinken. Na drie uur in de middag kun je 

trouwens beter geen koffie meer drinken. 

Ga naar buiten 

Niets is zo goed voor de mens als regelmatig naar buiten 

gaan. Een beetje zon, ook in de winter zorgt voor aanmaak 

van vitamine D in je huid. Daarnaast komt deze vitamine 

uitsluitend voor in voedingsmiddelen van dierlijke herkomst, 

al gaat het meestal om zeer kleine hoeveelheden. Een 

uitzondering hierop is vette vis (bijvoorbeeld paling, zalm en 

makreel). Daarin zit iets meer vitamine D.  

In ons land wordt vitamine D aan margarine, halvarine en 

bak- en braadproducten toegevoegd.  
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Vitamine D is goed voor je botstofwisseling, spierfunctie, 

immuunsysteem en je hersenfunctie. Een onderzoek liet zien 

dat een vitamine D-tekort het serotoninegehalte kan verlagen. 

Een serotoninetekort wordt in verband gebracht met het 

ontstaan van verschillende vormen van depressie. Mensen 

met voldoende vitamine D in het bloed hebben minder vaak 

depressieve gevoelens.  

 

 

 

De belangrijkste aandachtpunten om stress beter te hanteren. 

 

 Erken de oorzaak van je stress, wees eerlijk tegen jezelf 

en ga er iets aan doen. 

 Ga extra goed voor jezelf zorgen zodat je weerbaarder 

bent voor de situatie waar je in zit. 

 Eet vooral veel vers fruit en verse groenten en neem de 

tijd om dit te eten. 

 Probeer een of meerdere body en mind technieken uit 

zoals yoga, mediteren of mindfulness. Zoek uit wat voor 

je werkt en trek hier dagelijks minstens 20 minuten 

voor uit. 

 Drink koffie of energie dranken met mate. 

 Ga minstens een half uur per dag naar buiten. Zorg dat 

je voldoende vitamine D binnenkrijgt. Lukt dat niet ga 

dan naar de apotheek en koop Vitamine D om je 

weerstand te versterken. 
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Beweging, en waarom je dat niet moet overdrijven. 
Toen ik in zuid India woonde heb ik lange tijd op een 

compound gewoond. Een compound is een stuk land met 

meerdere huizen met een gezamenlijke tuin en omheind door 

een flinke muur. Mohana en ik woonde daar in ons ‘blauwe 

huis’ en keken op het huis van Ammatji, een 91 jaar oude 

krasse dame. Iedere ochtend om half zes stond ze op en ging 

voor haar huis de zonnegroet doen.  

Met de grootste souplesse boog ze diep naar de aarde en 

volgde alle 12 houdingen die bij elkaar de Surya Namaskar 

vormen. Het begroeten van de zon. Op zo’n hoge leeftijd nog 

zoveel souplesse hebben is voor mij de grootste reden om al 

mijn cliënten de zonnegroet aan te raden.  

Het regelmatige beoefenen van de zonnegroet kent een 

heleboel interessante voordelen voor elk deel van je lichaam. 

De zonnegroet heeft grote invloed op je brein, rug, hart, 

lever, darmen, maag, borst en je benen.  

Het hele lichaam wordt van top tot teen betrokken in deze 

begroeting aan de zon. Het zuivert je bloed, verbetert je 

bloedcirculatie en zorgt voor het goed functioneren van je 

maag, je ingewanden en je zenuwcentrum. De afwisselende 

houdingen helpt ook om de drie dosha’s vata, pitta en kapha 

in balans te brengen.  

Bij een drukke baan of wanneer je wilt afvallen is intensief 

sporten vaak een eerste keuze.  Een optimale training mag 

echter niet langer dan drie kwartier duren. Train je te lang 
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door dan ga je cortisol aanmaken. Een hoge cortisol 

veroorzaakt stress en dat wil je nu net zien te voorkomen. 

Ook is het beter om een kwartier heel intens te trainen dan 

een uur lang te gaan joggen. Zorg dat er tussen je 

trainingsdagen voldoende tijd zit om je lichaam te laten 

herstellen. Optimaal is om de dag te trainen. Dan heeft je 

lichaam iedere keer één dag rust om te herstellen om daarna 

weer de volgende dag intensief te trainen. 
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De belangrijkste aandachtpunten om door de juiste 

beweging een goede gezondheid na te streven. 

 Doe dagelijks een kwartier de 

zonnegroet. De zonnegroet betrekt je hele 

lichaam in alle 12 houdingen en is daardoor 

zeer geschikt als volledige oefening of 

warming up. 

Je kunt in een kwartier tijd twaalf rondes van 

de zonnegroet doen. Er zitten twaalf houdingen in één 

ronde. Een set bestaat uit twee rondes. Eerst rek je de 

linkerzijde van je lichaam uit en daarna de rechterzijde. 

In totaal doe je dan 12x2x12 is 288 yogaposes in een 

kwartier.  

 Een intensieve training mag niet langer dan drie 

kwartier duren. Train je te lang door dan ga je cortisol 

aanmaken. Een hoge cortisol veroorzaakt stress en dat 

wil je natuurlijk voorkomen. 

 

 Bij intensief trainen is het aan te raden om dit om de 

dag te doen. Je lichaam heeft dan tijd om zich te 

herstellen van de inspanning.  

 

 Bewegen moet vooral leuk zijn en blijven. Overdrijf het 

niet. Veel belangrijker is het om te genieten van de 

bewegingen en de souplesse van je lichaam dan om 

jezelf uit te putten alsof je strafwerk krijgt. Kijk eens 

naar de dieren in de natuur of in je omgeving. Het 

uitstrekken van je kat als die wakker wordt is een 

prachtige yoga pose. Doe dat maar eens na.
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Meditatie, leert je de kracht van je geest. 
Toen ik tijdens mijn verblijf in India in hartje Delhi een 

gebouw binnenstapte waar een bord stond met ‘Learn 

Meditation’ was ik vooral verbaasd over de locatie. Wie India 

kent weet dat de steden ongelofelijk lawaaierig zijn. Er wordt 

door iedereen volop getoeterd alsof het een wedstrijd is wie 

het langst en luidst kan claxoneren. Het zaaltje zat behoorlijk 

vol en met een handgebaar van de leraar mocht ik 

onmiddellijk plaatsnemen. Het was heet, het rook naar zweet 

en het lawaai was ondraaglijk. Ik kon alles behalve mediteren. 

Het duurde twee uur voordat de sessie over was. Het waren 

de langste twee uren uit mijn leven.  

“Hoe is het mogelijk om in deze lawaaierige omgeving te 

mediteren” vroeg ik aan de leraar na afloop van de les. 

Hij lachte en keek me doordringend aan. “Sahib Sir, meditate 

in quiet surrounding is easy.  Meditate in crowded city is not 

easy in beginning. You have to learn to be quiet in mind, not 

controlling things outside you but inside you.” Bij iedere zin 

tikte hij op mijn borst met zijn puntige vinger. Daarna lachte 

hij en zei, “See you tomorrow Sahib Sir, same time, same 

place.” 

Ik ben inderdaad de volgende dag terug gegaan en heb les 

genomen van deze bijzondere man. Hij leerde me deze 

simpele technieken die ik nu aan jou doorgeef. 
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De belangrijkste lessen om met meditatie de 

chaos in je geest te beheersen.  

 

1. Wat je niet kunt veranderen 

buiten je om laat je voor wat het is. 

Het lawaai van de stad, de stank en de 

hitte waren dingen die hij of ik niet 

konden veranderen. Het enige dat we 

wel konden veranderen is hoe wij daar 

zelf mee om gaan. Hij leerde me om het lawaai te 

beschouwen als een mantra. Het is het orkest van de 

stad, en het is de muziek van Delhi.  

2. Hetzelfde voor de hitte en de stank. “Watch it Sahib Sir, 

feel it and give it a place.” Ik moest het gewoon 

bekijken en ervaren zonder daar een negatieve emotie 

aan te verbinden. Ja, het was warm en ja het stonk. So 

what?  Dit was wel een ‘dingetje’ voor me maar 

uiteindelijk lukte het me wel om het zonder oordeel 

naast me neer te leggen. 

3. Je geest is als een stromende rivier dat van alles 

onderweg oppikt. Wanneer je mediteert neem je al je 

gedachten en ingevingen waar zonder erop in te gaan. 

Wanneer je dit een tijdje doet leer je rust te ervaren 

terwijl je wakker bent. Gedachten glijden naar de 

achtergrond en de stromende rivier neemt je mee de 

verte in.  
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Slaap, en de helende werking op je lichaam. 
Bondskanselier Merkel vergelijkt zichzelf met een kameel als 

het om slapen gaat. Zoals een kameel water opslaat zo kan zij 

slaap opslaan. Dat geeft haar de kracht om marathon 

vergaderingen zonder ogenschijnlijk veel problemen te 

doorstaan. Merkel behoort daarmee tot de hoge 

uitzonderingen. De meeste mensen hebben slaap gewoon 

nodig. 

 

Het is ontegenzeggelijk waar dat een goede nachtrust van 

tenminste zes maar beter acht uur buitengewoon belangrijk is 

voor een gezonde geest en een gezond lichaam. In je slaap 

worden allerlei fysieke problemen opgelost en je geest wordt 

letterlijk en figuurlijk geledigd.  

De duizenden gedachten die dagelijks door je hoofd circuleren 

worden in de nacht gesorteerd en gefilterd zodat het stiller 

wordt in je hoofd. Ook je hersencellen (gliacellen) krimpen 

tijdens je slaap waardoor ruimte ontstaat om afvalstoffen 

gemakkelijk af te voeren. Daar maakt je hersenvocht meteen 

gebruik van door eens flink langs deze vrije ruimte te stromen 

en alle afvalstoffen mee te spoelen.  

Het glymfatisch systeem is het drainagesysteem van de 

hersenen. De snelheid van de circulatie van dit 

‘drainagesysteem’ tijdens je slaap kan wel 10 keer zo groot 

zijn als overdag. Reken maar dat er dus veel opgeruimd wordt 

wat eigenlijk niet meer nodig is. Slaap is dus niet alleen 

ontspannend maar werkt ook helend en reinigend.  
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Wanneer je bedenkt dat het samenklonteren van stukjes eiwit 

de basis legt voor een toekomstige Alzheimer of Parkinson 

aandoening dan is een goede nachtrust dus echt een serieus 

punt van aandacht. 

In mijn praktijk kom ik regelmatig tegen dat mensen en dat 

zijn vooral jonge mensen tussen de 30 en 40 en oudere 

mensen vanaf 50 jaar die niet goed kunnen slapen. Bij de 

groep ‘jongeren’ is de reden dat ze het druk hebben met 

werk, relatie en kinderen waardoor ze slecht slapen. Bij de 

oudere groep zijn “angst en piekeren” de stoorzenders 

waarom ze niet goed kunnen slapen. 

Slecht slapen is geen ziekte maar zou eigenlijk wel als zodanig 

gezien moeten worden. We nemen een ziekte vaak serieus en 

slecht slapen als iets dat als hinderlijk ervaren wordt. Toch is 

slecht slapen een serieuze zaak dat topprioriteit moet hebben 

om zo snel mogelijk aangepakt moet worden.  

De dosha die uit balans is bij de slechte slapers is doorgaans 

de Vata dosha. Vata is opgebouwd uit ijle elementen zoals 

ether en lucht. Ongrijpbaar, vluchtig en onzichtbaar maar 

ondertussen wel alles doordringend.  

Het opgejaagde gevoel bij de groep ‘jongeren’ waar heel veel 

verschillende activiteiten in één dag gepropt worden is niet 

zichtbaar en ook niet tastbaar. De drukte zit in het hoofd. Er 

vinden hele gesprekken plaats tussen de oren met zichzelf. 

Om zo laat dit, daarna dat, dan de kleine van school halen, de 

andere naar de sport brengen. En ga zo maar door. Het is veel 

en het lijkt allemaal even belangrijk. Maar is dat ook zo…? 

Zet het op papier 

Plannen, rust nemen en overzichten maken waardoor de druk 

vanuit het hoofd op het papier komt is een belangrijke stap. 

Gedachten die ongrijpbaar zijn in de materie zetten door ze 

letterlijk in inkt of op de computer in zichtbare letters om te 

zetten is jezelf aarden. Je haalt de Vata (ether/lucht) naar 

beneden en verbindt het met Kapha (aarde). Dit is een 

buitengewoon belangrijke handeling waardoor de druk 

onmiddellijk weg valt. 
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Ga voor de hoofdlijnen 

Stel het je zo voor. Als je van Groningen naar Maastricht moet 

met de auto dan hou je in je hoofd de hoofdlijnen aan. Assen, 

Hoogeveen, Zwolle, Arnhem, Nijmegen en dan Maastricht. Je 

houdt je helemaal niet bezig met alle kleine plaatsjes, wegen, 

lanen en paden die je passeert. Dat is veel te veel informatie 

en dat heb je niet nodig om je doel te bereiken. Doe dat ook 

met je dagelijks leven.  

Wat zijn de hoofdpunten en wat zijn de minder belangrijke 

punten en wat is je doel. Schrijf het op, bespreek het met je 

naasten waarmee je jouw leven deelt en stop er veel ruimte 

in. Maak het visueel, speel ermee en vul het dan pas in met 

voldoende tijd voor jezelf en voor elkaar. 

Wanneer angsten en piekeren de overhand nemen. 

Ouderen hebben hier nogal eens mee te maken. Angsten voor 

allerlei zaken waardoor er veel gepiekerd wordt en waardoor 

je niet goed in kan slapen. In 2014 alleen al gingen er 42,3 

miljoen standaarddoseringen slaap- en kalmeringsmiddelen 

over de toonbank. Dat zijn heel veel pillen die naast de 

drogering ook nog eens bijwerkingen hebben.  

Slaap- en kalmeringsmiddelen (zogeheten benzodiazepines) 

lossen de problemen niet op, maar bestrijden slechts de 

symptomen. Vergeet ook niet dat alle benzodiazepines 

hetzelfde nadeel hebben: ze zijn verslavend, zowel geestelijk 

als lichamelijk. Als je ze langer dan 2 weken slikt, wordt het 

elke dag moeilijker om er mee te stoppen. Je krijgt er in feite 

dus een probleem bij!  

Wat dan wel? 

Benoem de angst. Haal de vluchtige ongrijpbare gedachten 

die angst teweeg brengt naar de aarde. Door de angst te 

benoemen geef je het een gezicht. Beeld het uit, teken het of 

schilder het. Zet het desnoods in de klei en boetseer de 

gevoelens van angst met je handen in de kneedbare aarde. 

Verbindt dat wat boven is met dat wat beneden is. De Vata 

met de Kapha en zorg dat de cirkel rond wordt. Maak het 
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zichtbaar en hanteerbaar. Kijk ernaar en ervaar wat dit met je 

doet. Je hebt het nu buiten jezelf geplaatst. Geeft het een 

plek, niet in je hoofd, niet in je lichaam maar buiten jezelf. 

Laat het los. 

De zetel van Vata 

De zetel van Vata vind je in de dikke darm. Vaak krijgen de 

slechte slapers als gevolg van de disbalans van Vata last van 

constipatie. Constipatie wordt in Ayurveda heel serieus 

genomen en onmiddellijk behandeld omdat een goede 

spijsvertering de basis is van een goede gezondheid. 

Het één grijpt dus in het ànder en zo gaat dat bijna altijd met 

verstoringen van de dosha’s. Je krijgt een kettingreactie en 

daarom is het belangrijk om zoiets hinderlijk als – niet in 

slaap kunnen vallen – de hoogste prioriteit te geven. Pak het 

aan en los het op. Ga ermee aan de slag. Laat het niet je 

leven beheersen. Zet die belangrijke eerste stap en kies 

duidelijk voor jezelf. Als jij weer in een goede conditie bent 

straalt dit meteen uit naar je naasten. Goed voor jezelf zorgen 

is dus goed voor elkaar zorgen. 
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De belangrijkste aandachtpunten van een goede nachtrust om 

gezondheid na te streven. 

 

1. Slaap is niet alleen ontspannend maar werkt ook helend 

en reinigend. 

2. Slecht slapen is geen ziekte maar zou eigenlijk wel als 

zodanig gezien moeten worden. 

3. De dosha die uit balans is bij de slechte slapers is 

doorgaans de Vata dosha.  

4. Plannen, rust nemen en overzichten maken waardoor de 

druk vanuit het hoofd op het papier komt is een 

belangrijke stap. 

5. Geeft het een plek, niet in je hoofd, niet in je lichaam 

maar buiten jezelf. Laat het los. 
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Bonus 

 

Acht tips voor een goede nachtrust. 
Laten we eens kijken welke 8 tips Ayurveda heeft om je 

lichaam en geest voor te bereiden op een goede nacht van 

rustgevende slaap. 

Tip 1 

Een van de eenvoudigste en meest effectieve manieren om 

slaap op te wekken is om wat olie op je hoofdhuid en de zolen 

van je voeten te wrijven voordat je naar bed gaat. Gebruik 

hier sesamolie, brahmi olie, jasmijnolie of kokosolie voor. 

Masseer dit zachtjes gedurende een paar minuten. Warm de 

olie van te voren op want niets is zo ontspannend als massage 

met warme olie. 

Tip 2 

Drink een kopje warme amandelmelk voor het slapen gaan. Je 

kunt gewone melk drinken als je wilt, maar je ook ook een 

snufje nootmuskaat (1/8 theelepel) en kardemom toevoegen 
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zodat het nog smakelijker en effectiever wordt. Nootmuskaat 

is een kalmerend, aromatisch en rustgevend kruid. 

Tip 3 

Gebruik in je laatste maaltijd vata paciferende voeding, dan 

moet je denken aan voedingsmiddelen die warm, vochtig, en 

aardend zijn zoals soepen, curries (warme groentes met 

kruiden) aardend voedsel is voedsel dat uit de aarde komt, 

zoals aardappelen, truffels, asperges, wortels en natuurlijk 

kruiden. Vermijd het eten van droog of rauw voedsel, en het 

drinken van ijskoude dranken. 

Tip 4 

Zorg dat je dagelijks een vaste routine hebt in je voeding en 

het tijdstip van slapen. 

Bijvoorbeeld ontbijt om 8 uur, lunch om 13 uur en avondeten 

om 18 uur. Slapen om 23 uur. Dit ritme geeft je houvast en 

tussen de maaltijden door heeft je lichaam voldoende tijd om 

alles goed te verwerken. 

Tip 5 

Geef jezelf een positieve affirmatie. Ga dus niet naar bed met 

de gedachten dat je toch niet in zult slapen. Laat dat los en 

draai het om. Zeg tegen jezelf dat je gaat slapen omdat het 

rustgevend en voedend is voor je en dat je zin hebt om 

uitgerust wakker te worden. 

Tip 6 

Drink Kamille thee. Al heel lang is het bekend van kamille dat 

het een traditionele remedie tegen slapeloosheid is. 

Tip 7 

Valeriaan is een geweldig middel om stress te verlichten en 

ontspanning uit te lokken. Het is beschikbaar in thee of 

druppels. 

Tip 8 
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Probeer een geleide ontspanning voor het slapen gaan. Luister 

eens naar deze natuurgeluiden om je ontspanning naar het 

volgende niveau te tillen. 

Droom fijne en mooie verhalen!  

http://www.v-mp.com/Files/Luondo/mantra_mp3/11._Bonus_track_Chanting_and_Meditating_Nature_client-code489.zip
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Nawoord 
Toen ik na mijn verblijf in India terug kwam naar Nederland 

en samen met mijn vrouw en zoon een Ayurveda praktijk in 

Amsterdam begon was er nog een behoorlijk grote kloof 

tussen reguliere en alternatieve geneeskunde. Alternatieve 

geneeswijzen behoorde tot het domein van de hippies, 

navelstaarders en geitenwollen sokken dragers. De meeste 

artsen namen onze natuurgeneeswijze niet serieus en 

betitelde het zelfs als gevaarlijk.  

In het begin viel het dan ook niet mee om de praktijk op te 

zetten. Mohana en ik wisten echter dat Ayurveda heel veel te 

bieden heeft en daardoor absoluut serieus genomen moest 

worden. We namen het in ieder geval zelf heel serieus door er 

alledrie vol voor te gaan. Vighnesh heeft vanaf het allereerste 

begin alle multi media zaken op zich genomen. Dankzij hem 

hebben we een indrukwekkend archief aan films, foto’s en 

audiomateriaal waar we regelmatig gebruik van maken.  

Vandaag de dag is alternatieve geneeswijzen niet meer zo 

wereldvreemd dan toen wij begonnen met onze praktijk. 

Voortschrijdend inzicht door baanbrekende onderzoeken op 

het gebied van genetica, microbioom en epigenetica brengen 

het holistische model dat de basis is van traditionele 

geneeswijze zoals Ayurveda zachtjes aan weer terug naar de 

reguliere geneeskunde.  

In Nederland zijn het de pioniers zoals Prof. dr. Jan van de 

Greef (TNO) die met zijn enorme belangstelling voor 

natuurlijke patronen herkenning zag in de natuurgeneeskunde 

en dit verder ontwikkelde in zijn systeembiologie. Een 

boeiende uitspraak van hem is: wie is de baas in een wolk van 

spreeuwen?  

Als je dat fenomeen begrijpt dan snap je ook hoe ingenieus 

genezing is binnen een organisch systeem en dat dit veel 

genuanceerder is dan één medicijn met één actieve stof 

ontwikkelen dat maar op één target aangrijpt en verwachten 

dat je de hele wolk geneest. 
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Wanneer een spreeuw zich losmaakt van de wolk is er 

ogenschijnlijk nog niets aan de hand. Zodra dat er steeds 

meer worden raakt de wolk zijn samenhang en daardoor zijn 

vitaliteit kwijt. Dat proces van verandering in kaart brengen is 

bij uitstek de kracht van Ayurveda door haar tridosha 

principe. 

Alle ziekten waaronder kanker, diabetes, hart en vaatziekten 

en mentale ziekten zoals depressie, autisme, alzheimer en 

adhd beginnen allemaal met een disbalans. Een gevoel van 

onbehagen dat zich langzaam en zeker fysiek en mentaal gaat 

uiten. Zodra de symptomen duidelijk zijn herkend de arts de 

ziekten en krijgt het een naam. Maar daar is al een lange weg 

aan vooraf gegaan.  

Een ziekte hebben is geen status quo. Je hebt de ziekte 

ontwikkeld door allerlei omstandigheden. Het haarscherp in 

kaart brengen waarom de ziekte gekomen is geeft handvatten 

om de weg terug te bewandelen en het anders te gaan doen. 

Met de zes invalshoeken zoals beschreven in dit boekje laat ik 

je het belang zien om inzicht te krijgen in je emoties, voeding, 

stress, beweging, meditatie en slaap om gezond te worden en 

te blijven. 

Ik hoor heel graag van je of dit je geholpen heeft. Stuur me 

een email of bel me op 06 52416523 als je nog vragen hebt. 

 

Cornelis Peters 

December 2016 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@ayu.nl
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Het Europa Ayurveda Centrum 

Het hart van ons centrum is ongetwijfeld de 

Ayurveda arts Mohana Kumari. Met haar 

jarenlange onderzoek bij de Kani tribes in haar 

geboorteland India bezit zij een 

ongeëvenaarde kennis over kruiden en hun 

toepassingen die in geen enkel boek of site te 

vinden zijn. Dat maakt ons centrum uniek in 

Nederland en zelfs in Europa. Voor haar 

enorme bijdrage aan het wereldkundig maken 

van Ayurveda ontving zij in 2010 zeer terecht een Koninklijke 

Onderscheiding. 

Consulten en behandelingen bij Mohana 

Mensen kunnen bij mij terecht met 

psychische problemen zoals: depressie, 

angststoornissen, slapeloosheid, 

eetstoornissen, stress, burn-out, 

posttraumatische stress stoornis, ADHD, 

autisme, schizofrenie en epilepsie. Maar ook 

mensen die bewust of onbewust het 

slachtoffer zijn van ingrijpende emotionele en 

traumatische ervaringen vinden hun weg naar mij. 

Consulten en behandelingen bij Cornelis 

Bij mij kun je terecht voor een inzichtelijk 

gesprek over je verwachtingen van het 

leven en hoe je daarbij gezond kunt 

worden en kunt blijven. Ook voor 

klachten die voortgekomen zijn uit 

langdurig niet doen wat je eigenlijk wel 

zou moeten doen. Daarnaast behandel ik 

mensen met kanker, diabetes, hart en 

vaatziekten, obesitas, allergieën, hormonale verstoringen, 

overgangsklachten, erectieproblemen, zwangerschaps- 

problemen en stofwisselingsziekten vanuit Ayurvedisch 

perspectief. 

http://www.ayu.nl/contact/
http://www.ayu.nl/contact/
http://www.ayu.nl/contact/
http://www.ayu.nl/contact/
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Multi media zaken door Vighnesh 

Vighnesh verzorgt alle multi media zaken 

binnen ons centrum. De veel geprezen 

film “Ayurveda, de Moeder van Alle 

Geneeswijzen” staat al jaren in de top drie 

van beste Ayurveda films van Nederland. 

Ook componeert hij alle soundtracks voor 

de meditaties en behandelingen. 

Daarnaast is hij producer van zijn eigen 

multi media bedrijf waarmee hij een indrukwekkende lijst 

documentaires gemaakt heeft voor de Nederlandse Publieke 

Omroep. Dat kun je hier allemaal vinden. 

Onze websites: 

Officiele website van EAC www.ayu.nl 

Webshop van EAC www.earp.nl 

Website van Mohana www.kalam.nl 

Website over de online lessen www.ayurveda-college.org 

 

 

Link naar onze kookcursus “Koken met zes smaken”  

www.ayu.nl/voeding 

 
 

http://v-mp.com/
http://www.ayu.nl/
http://www.earp.nl/
http://www.kalam.nl/
http://www.ayurveda-college.org/
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Adres en route: 

Europa Ayurveda Centrum 

Witharenweg 9 
7738 PE Witharen 

 
 

Routebeschrijving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photocredits: 
Europa Ayurveda centrum.  

Door Rembrandt - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. 

DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA 

Publishing GmbH., Publiek domein, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=157793 
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