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AYURYOGA

In dit e-book geef ik je wat achtergrond informatie over verschillende vormen van 
Yoga en de Dosha’s. Dit is wellicht vooral interessant voor Yoga teachers of mensen 
die al meer met Yoga bezig zijn.

Ayurveda en Yoga zijn met elkaar verbonden. Door de ayurvedische principes te 
begrijpen, kan yoga op een therapeutische manier worden gebruikt.

Elke asana (yogahouding) heeft een ander effect op het lichaam. Het kan de 
verschillende dosha’s verhogen of verlagen.

Het is niet alleen de asana die het effect bepaalt. Yoga meer dan alleen 
lichaamsbeweging. 

Het effect van de yogapose is ook afhankelijk van:

• de manier waarop je ademt
• hoe snel je de poses doet
• de mate van kracht die je in de houdingen gebruikt
• je mentale en emotionele toestand

Dat betekent dat dezelfde asana een ander effect op het lichaam kan hebben als het 
op een andere manier wordt beoefend. Daarnaast spelen andere factoren een rol, 
zoals leeftijd, seizoen, tijd van de dag en voor vrouwen de tijd van de maand.

Hoewel elke asana een effect heeft op de dosha’s, is het belangrijk op te merken dat 
elk lichaam beweging alle manieren van beweging nodig heeft om in balans te blijven. 
Net zoals we alle 6 smaken in ons eten nodig hebben om een   uitgebalanceerde 
maaltijd te hebben, moeten we ook asana’s doen van alle asana-families: zittende 
houdingen, staande houdingen, omgekeerde houdingen, achteroverbuigingen, 
voorwaartse buigingen en draaiende houdingen. We hebben ze gewoon in 
verschillende hoeveelheden en op verschillende manieren nodig, afhankelijk van de 
dosha die je op dat moment wilt balanceren. 



Yoga voor Vata Dosha

Weet je nog de guna’s van vata? 
Vata is onregelmatig, droog, snel, koud, subtiel, ruw en afbrekend. 
Deze eigenschappen willen we dus balanceren.

De manier waarop vata-mensen bewegen is vaak snel, energiek, onvoorspelbaar 
en onregelmatig. Ook in hun hoofd zijn ze snel, onvoorspelbaar en veranderen ze 
voortdurend.

Als ze jong zijn, zijn ze vaak vrij flexibel, maar naarmate ze ouder en droger worden, 
hebben ze de neiging stijf te worden als ze niet regelmatig sporten. Krakende 
gewrichten of pijnlijke gewrichten zijn tekenen van een vata-onbalans. Maar ook te 
veel en te intensief sporten kan deze disbalansen veroorzaken.

Vata-mensen hebben ook de neiging om vatbaarder te zijn voor blessures, vanwege 
hun kwetsbaardere lichaamsstructuur en de neiging om abrupte bewegingen te maken 
of tot het uiterste te gaan.

Vata in balans brengen met Yoga
Vata hoopt zich op in de dikke darm in de vorm van gas. Wanneer het teveel uit balans 
raakt, heeft het de neiging om naar de botten en gewrichten en naar het zenuwstelsel 
te gaan. Dit is de reden waarom je krakende gewrichten of stijfheid kunt ervaren, of 
gevoelens van rusteloosheid, slapeloosheid of angstgevoelens als vata te hoog is. Om 
overtollige vata te elimineren uit het lichaam, moet het naar beneden via de dikke 
darm worden afgevoerd.

Yoga voor vata
Sleutelwoorden Vata Yoga: Langzaam, mindful, zachtaardig, aardend, consistent en 
versterkend (maar op een zachte manier).

Het moet gericht zijn op het kalmeren van het zenuwstelsel en het verlichten van 
opgehoopte vata uit de dikke darm, het bekken, de onderrug en de botten.

• Zonnegroeten moeten langzaam en aandachtig worden beoefend.
• Zittende en staande houdingen, zoals Hero Pose (virasana), Berghouding (tadasana) 

en de Krijgers houdingen (virabhadrasana), helpen bij het aarden en versterken van 
Vata.

• Verwarmende en versterkende omgekeerde houdingen zoals hoofdstand (sirsasana) 
of onderarmstand (pincha mayurasana) balanceren vata omdat ze focus vereisen, 
maar de meer kalmerende omgekeerde houdingen zoals schouderstand (salamba 
sarvangasana) en benen tegen de muur (viparita karani) balanceren ook vata.



• Achteroverbuigingen moeten eenvoudig en voorzichtig worden beoefend om het 
zenuwstelsel niet te overstimuleren.

• Vooroverbuigingen en liggende houdingen zijn kalmerend, aardend en voedend 
en helpen daarom de vata in het zenuwstelsel te balanceren.

• Heup opende houdingen zoals de vlinder (baddha konasana) helpen om overtollige 
vata in het bekkengebied te verlichten.

• Een lange eindontspanning (shavasana) helpt Vata in balans te brengen. 

Pranayama voor vata
Alle pranayama zijn goed voor vata, met name anulom vilom en brahmari. 

Yoga voor Pitta Dosha

De guna’s van Pitta: heet, scherp, regelmatig, (licht) olie-achtig. 
Deze eigenschappen willen we dus balanceren. 

Pitta-types zijn gemiddeld gebouwd en hebben behoorlijk wat flexibiliteit en goede 
spieren. In hun geest zijn ze gefocust, vastberaden en ze houden van presteren. 

Ze houden van uitdagingen en zijn erg doelgericht, maar ze hebben de neiging zichzelf 
te hard te pushen. Hoewel ze lichaamsbeweging nodig hebben om hun energie kwijt 
te raken, kunnen ze het moeilijk vinden om te ontspannen, zelfs als dat echt nodig 
is. Daardoor kunnen ze snel oververhit en geïrriteerd raken, en zijn ze ook het meest 
vatbaar voor een burn-out.

Pitta in balans brengen met Yoga.
Pitta hoopt zich op in de dunne darm en kan zuurheid en hitte in het bloed en de lever 
veroorzaken. Om overtollige pitta te verwijderen, moet het naar beneden worden 
gebracht door middel van aardende en verkoelende yogahoudingen en houdingen 
die de buikstreek masseren.

Yoga voor pitta
Sleutelwoorden: Verkoelend, zacht, aardend, overgeven en accepteren.

Pitta-typen kunnen soms te veel bezig zijn met takenlijsten, of erg rigide en zelfkritisch 
zijn, zelfs in hun yogabeoefening. Het is belangrijk dat ze overgave beoefenen en zich 
meer bewust te worden van de behoeften van hun lichaam door te voelen in plaats 
van te analyseren. Ook het beoefenen van compassie en acceptatie naar zichzelf en 
anderen helpt ze om in balans te blijven.



• Zonnegroeten kunnen in een langzaam tot gematigd tempo worden gedaan.
• Staande houdingen zijn oké voor pitta, zolang ze niet te veel warmte veroorzaken. 

Staande vooroverbuigingen zijn meer verkoelend en daarom beter voor Pitta. 
• Omgekeerde houdingen zijn meestal verwarmend, maar schouderstand (salamba 

sarvangasana) of benen tegen de muur (viparita karani) hebben een meer 
verkoelend en voedend effect en zijn eigenlijk heel goed voor pitta-personen

• Achteroverbuigingen zoals de cobrahouding (bhujangasana) en de booghouding 
(dhanurasana) stimuleren de buikspieren en balanceren pitta. Achteroverbuigingen 
zijn echter ook verwarmend en moeten daarom voorzichtig en korter worden 
vastgehouden.

• Vooroverbuigingen zijn erg goed om pitta in balans te brengen, omdat ze 
verkoelend en voedend zijn en uitnodigen om naar binnen te keren.

• Draaiende houdingen helpen om overtollige pitta in de buikstreek te elimineren. 

Pranayama voor pitta
Vooral anulom vilom, brahmari en sheetali helpen pitta af te koelen en te kalmeren.

Yoga voor Kapha Dosha

De guna’s van Kapha: zwaar, olieachtig, zacht, stabiel, traag en compact.
Deze eigenschappen willen we dus balanceren. 

Kapha geeft ons lichaam structuur, stabiliteit en kracht. Kapha-typen hebben meestal 
kortere en dikkere botten, waardoor ze minder flexibel zijn. Ze bewegen langzamer, 
eleganter en stabieler en hebben het beste uithoudingsvermogen van alle dosha’s.

Ze kunnen een gebrek aan motivatie voelen om in beweging te komen, maar als ze 
eenmaal beginnen zijn ze vaak erg consistent en houden ze het lang vol. 

Kapha in balans brengen met Yoga
Kapha hoopt zich op in de maag- en borststreek in de vorm van slijm. Het kan stagnatie 
en congestie in het lichaam veroorzaken. Om overtollige kapha te verwijderen helpt 
het om asana’s te doen die de hartslag verhogen, de ademhaling verdiepen en ruimte 
maken in het borstgebied.

Yoga voor Kapha
Sleutelwoorden: Beweging, stimulatie en verwarmen

Het moet gericht zijn op dynamische, stimulerende en verwarmende asana’s die 
stagnatie in het lichaam elimineren en de vrije stroom van prana door het lichaam 
bevorderen.



• Zonnegroeten moeten in een hoog tempo worden beoefend. Voeg ook uitdagende 
variaties toe.

• Dynamische vormen van krijgerhoudingen (warriors) zijn verhittend en helpen 
kapha in balans te brengen.

• Alle omgekeerde houdingen zijn goed voor kapha, en vooral actieve houdingen 
zoals hoofdstand (sirsasana) en handstand zijn verwarmend en stimulerend. Als er 
echter te veel lichaamsgewicht is, kan dit deze houdingen onveilig maken.

• Actieve achteroverbuigingen openen de borst en zijn stimulerend en goed om 
kapha in balans te brengen.

• Twists helpen om agni te stimuleren en stagnaties en blokkades tegen te gaan.
• Kapha-typen moeten aan het einde van de oefening een korte savasana doen.

Pranayama voor kapha
Vooral kapalbhati en bhastrika kunnen helpen om overtollige kapha te verminderen.

Ps. Ken je sommige termen of namen van yogahoudingen niet? Google afbeeldingen 
helpt je een heel eind op weg :)


