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WEEK 2 - LES 4

P R A N AYA M A



PRANAYAMA

Pranayama betekent het vergroten van je levensenergie. Het helpt je om zowel 
fysiek, mentaal als emotioneel meer in balans te komen. 

Je kunt pranayama het beste op nuchtere maag beoefenen, nadat je je tong 
hebt geschraapt, je tanden hebt gepoetst en heet water hebt gedronken. 

Je kunt deze pranayama serie toevoegen aan je ochtendroutine. Het is een 
heerlijke manier om fris aan de dag te beginnen! Je kunt er ook voor kiezen om 
er een paar uit te kiezen die het beste bij jouw dosha passen. 

Zit in kleermakerzit of in de lotushouding. Zorg dat je goed rechtop zit, maar wel 
ontspannen. Zit eventueel op een kussentje. Hier komen de oefeningen:

1. Bhastrika
Zit ontspannen in kleermakerzit. Adem diep in door je neus, maak je rug lang 
en richt je bovenlichaam naar voren. Adem vervolgens krachtig uit door je neus, 
trek je navel in en breng je kin richting je borst. Adem volledig uit. Herhaal dit 
10 keer. Na de laatste uitademing wacht je even tot je de aandrang voelt om in 
te ademen. 

Effect op de dosha’s:
Met name goed voor kapha, omdat het een verwarmende en stimulerende 
oefening is. 

Voordelen:
• Reinigt de longen en voorziet het bloed van verse prana
• Verbetert lymfe- en bloedcirculatie
• Stimuleert agni

Niet doen bij: 
Hoge bloeddruk, zwangerschap, menstruatie, hartaandoeningen. 



2. Kapala bhati - vuurademhaling
Bij deze oefening doe je een actieve uitademing dat gevolgd wordt door een 
automatische passieve inademing. 

Zicht rechtop, met je handen rustend op je knieën. Adem rustig in en adem dan 
actief uit door je neus, terwijl je je navel intrekt. Daarna stroomt automatisch de 
lucht weer in je longen (passieve inademing). Dit herhaal je snel achter elkaar. 

Begin met 2 x 100 keer. Je kunt dit uitbouwen naar 2 x 500 keer. 

Effect op de dosha’s:
Met name goed voor kapha, omdat het een verwarmende en stimulerende 
oefening is. Ook voor vata, omdat het agni stimuleert en de bloedcirculatie 
verbetert. 

Voordelen:
• Verfrissende oefening, zeker in de ochtend om wakker te worden. 
• Verbetert circulatie
• Stimuleert agni
• Creëert mentale helderheid

Niet doen bij: 
Hoge bloeddruk, zwangerschap, menstruatie, hartaandoeningen. 

3. Anulom Vilom
Anulom Vilom is de wisselende neusademhaling. Ga rechtop zitten in 
kleermakerzit en schouders ontspannen. Doe met je rechterduim je rechter 
neusgat dicht en adem in door links. Sluit vervolgens met je ringvinger en pink 
je linker neusgat en adem uit door je rechter neusgat. Adem in door rechts, 
sluit je rechter neusgat met je duim en adem uit door links. Dit is één ronde. 
Herhaal de oefening 20 rondes. 

Effect op de dosha’s:
Met name goed om vata te kalmeren.

Voordelen:
• Balanceert linker- en rechter hersenhelft
• Werkt zeer kalmerend. Kalmeert zenuwstelsel. 
• Er zijn geen contra-indicaties. Deze oefening kan ook tijdens de menstruatie 

worden gedaan. 



4. Agnisar
Neem diep adem en adem vervolgens volledig uit. Trek je navel in en breng je 
kin naar je borst. Beweeg vervolgens naar voren, open je borst, en weer terug 
met je kin op je borst. Hierbij adem je niet. Probeer dit 10 keer vol te houden. 
Vaker mag ook. 

Effect op de dosha’s:
Met name goed voor kapha.

Voordelen:
• Versterkt agni en verbetert spijsvertering
• Helpt ook bij verkoudheid

Niet doen bij: 
Hoge pitta, zoals irritatie en boosheid. Vervang deze oefening dan door sheetali. 

5. Sheetali
Sheetali is een verkoelende ademhaling en goed om te doen wanneer pitta 
hoog is. Zit rechtop in kleermakerzit. Krul beide kanten van je tong tot een 
tube. Adem in door je gekrulde tong, doe je mond dicht, en adem uit door je 
neus. Herhaal dit 7 keer. 

Effect op de dosha’s:
Met name goed om pitta te kalmeren.

Voordelen:
• Werkt verkoelend op zowel lichaam als geest
• Verlaagt hoge bloeddruk
• Kan helpen koorts te verlagen
• Helpt pitta emoties zoals irritatie en woede te kalmeren.
• 
Niet doen bij: 
Lage bloeddruk, ademhalingsproblemen zoals asthma of bronchitis. 



6. Brahmari - zoemende bij
Leg je middelvinger en wijsvinger op je derde oog, met je duimen houd je beide 
oren dicht, en je ringvinger leg je op je gesloten oogleden. Adem rustig in door 
je neus en adem uit (ook door je neus) met een zoemend geluid. Herhaal dit 7 
tot 17 keer. 

Als je klaar bent blijf je rustig zitten en observeer je wat er gaande is. 

Effect op de dosha’s:
Goed voor alle dosha’s, met name vata en pitta. 

Voordelen:
• Kalmeert het zenuwstelsel
• Vermindert angst en onrust
• Helpt hormonen balanceren. 


