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KAPHA TIJD (06:00 – 10:00)
• De ochtend is kapha tijd. Kapha is aarde energie. Meestal voelen we ons ’s 

ochtends kalmer en beter geaard. Als je uit balans bent - dus bij te veel kapha 
energie - voel je je juist moe en sloom.

• Het beste moment om op te staan is vlak voordat de zon opkomt, zodat je de 
dag in rust en stilte kan beginnen en de juiste intentie en energie voor de dag 
kan zetten. Daarom is de ochtend een goed moment voor meditatie, intenties 
en selfcare rituelen. Wanneer je te lang uitslaapt, neemt kapha energie toe en 
raakt deze uit balans.

•  ’s Ochtends is een goed moment om te bewegen, om de zware, langzame 
kapha te compenseren en lichaam en geest wat frisse energie te geven.

• ’s Ochtends kun je beter ook niet te zwaar ontbijten, omdat kapha dan extra 
verhoogd wordt. Kies dus voor een licht, warm en stimulerend ontbijt.

PITTA TIJD (10:00 – 14:00)
• Van 10 tot 2 ben je het meest productief, omdat pitta dan het hoogst is.
• ’s Middags (vóór 14:00) neem je de grootste maaltijd van de dag. Pitta is dan 

actief, dus je spijsverteringsvuur is op dat moment het meest optimaal.  

VATA TIJD (14:00 – 18:00)
• Dit is het moment dat je het meest creatief bent. Neem deze tijd bijvoorbeeld 

om te schrijven, ontwerpen, schilderen of te dromen en brainstormen over 
de toekomst. Laat de pitta-achtige to-do lijstjes even voor wat ze zijn en ga 
genieten en spelen en vooral je zelf niet overwerken. Moet je toch werken in de 
middag, neem dan regelmatig een korte pauze. Je concentratievermogen is in 
de middag minder. Zet bijvoorbeeld een timer van 20 minuten waarin je werk 
verricht om vervolgens weer even 5 minuten pauze te nemen. Zo kun je toch 
nog werk gedaan krijgen.

 
KAPHA TIJD (18:00 – 22:00)
• ‘s Avonds wordt de kapha energie weer verhoogd. Eet een lichte maaltijd, 

omdat je spijsvertering nu langzamer is. Probeer na 19:00 niet meer te eten.
• De avond is het moment om extra goed voor jezelf te zorgen, denk 

bijvoorbeeld aan zelfmassage’s, een wandeling of een yoga nidra sessie. Je 
bereid je lichaam en geest voor om te gaan slapen.

• Het is een goed idee om vóór 10 uur te slapen, omdat na 10 uur pitta energie 
weer verhoogd en die wil je gebruiken voor een productieve slaap en niet om 
nog even productief allemaal lijstjes af te werken.



PITTA TIJD (22:00 – 02:00)
• Tussen 10 en 2 uur ’s nachts is pitta het hoogst. Dit is je meest kwalitatieve 

slaap, waarin je lichaam en geest herstellen. Deze slaap is erg belangrijk om 
’s ochtends uitgerust wakker te worden en daarbij helpt het ook om beter en 
sneller af te vallen.

VATA TIJD (02:00 – 06:00)
• Daarna kom je in de vata-slaap, waarin je vaak veel droomt en soms ook 

bepaalde inzichten krijgt. Volgens de Ayurveda staan we op dit moment het 
best in contact met het universum.

Welke kleine verandering zou je kunnen maken in 
jouw dagritme die je veel kan opleveren?
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