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• Interieur & Interieur

• Westerse diëtetiek

• Ayurvedische Voedingsleer

• Ayurvedische Massage

• Chinese 5 Elementen Voeding (TCM)

• Orthomoleculaire Voedingsleer

• Voeding & Leefstijl 



1 - Ayurveda
Kennis van het leven

• Aan de basis van alle moderne vormen van 
geneeskunde

• Omvat voeding voor lichaam en geest, ook leefstijl, 
vanuit individuele constituties



2 – East meets west

• Best of both worlds

• Oosterse visie vormt een noodzakelijke aanvulling omdat de Westerse cultuur in zwakke 
gezondheid verkeert

• Negatieve rol farmaceutische en voedingsindustrie 

• Moderne diëtetiek en geneeswijze zijn specialisaties, waarin het lichaam niet als totaliteit wordt 
benaderd/begrepen



3 – Ayurvedische kijk op voeding
             De basis van gezondheid

• Voeding is een natuurlijk medicijn

• Farmaceutische medicijnen zijn lichaamsvreemd

• Alle allopatische medicijnen verzuren het lichaam



4 – Thermische werking van voeding
  Belangrijk aandachtspunt vanuit Oosterse visie

• Voedingsmiddelen kunnen je lichaam verwarmen of verkoelen

• Kruiden kunnen je lichaam verwarmen of verkoelen

• Bereidingswijzen kunnen je lichaam verwarmen of verkoelen



5 – De vijf natuurgerichte principes
          Alles is energie en draait om balans

Element Functie

Water (vloeibaar) Cohesie

Aarde (vast) Massa

Vuur (transformatie) Omzetting

Lucht (beweeglijkheid) Beweging

Ether (veld) Ruimte



6 – Dosha’s

• Vata – dat wat beweegt; 
regelt beweging. 

Verbonden met lucht en ether 
(ruimte)

• Pitta – dat wat brandt; regelt 
stofwisseling. 

Verbonden met vuur en water

• Kapha – dat wat vasthoudt en 
verbindt; regelt structuur. 

Verbonden met water en aarde



7 - Constitutietypen

De 10 constitutietypen

1. Vata (1-dosha)

2. Pitta (1-dosha)

3. Kapha (1-dosha)

4. Vata/pitta (2-dosha)

5. Pitta/Vata (2-dosha)

6. Vata/Kapha (2-dosha)

7. Kapha/Vata (2-dosha)

8. Pitta/Kapha (2-dosha)

9. Kapha/Pitta (2-dosha)

10. Vata/Pitta/Kapha (3-dosha)



8 – De 6 smaken
Hun invloed op de dosha’s

•Vata verhogend: bitter, scherp, wrang

•Vata verlagend: neutraal, zuur, zout

•Pitta verhogend: zuur, zout, scherp

•Pitta verlagend: neutraal, bitter, wrang

•Kapha verhogend: neutraal, zuur, zout

•Kapha verlagend: scherp, bitter, wrang

•Voorbeelden van smaken in pure en 
complexe vorm

SMAAK VERBINTENIS

1. Neutraal Verbonden met water en aarde

2. Zuur Verbonden met aarde en vuur

3. Zout Verbonden met lucht en vuur

4. Scherp Verbonden met lucht en vuur

5. Bitter Verbonden met ruimte en lucht

6. Wrang Verbonden met aarde en lucht



9 - Balans

• Constituties worden beïnvloed door 
voeding, klimaat, mensen en (werk) 
omgeving

• Ayurveda = A+B = C

A = Individuele constitutie

B = Al het andere (voeding, klimaat, seizoen,  
leeftijd, werk etc.

C = De combinatie van A&B



10 – Constitutietype bepalen

• Constitutietest

• Polsdiagnostiek

• Jezelf beter begrijpen vanuit je 
unieke individuele constitutie

• Uitgangspunt ipv vaststaand feit; 
alles is veranderlijk, in beweging, 
en beïnvloedbaar

• Do’s and dont’s



11 – Lichamelijke en geestelijke kenmerken 



12 – Geef je constitutietype de ruimte

     Zijn wie je bent


