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SYSTEEM



IMMUNITEIT

Volgens Ayurveda is een sterk immuunsysteem het natuurlijke resultaat van een gezond 
lichaam en een gezonde geest. Wanneer je gezond eet en leeft, meebeweegt met de 
ritmes van de natuur, voldoende slaapt, in verbinding staat met jezelf en de mensen 
om je heen en je plezier en voldoening ervaart in het leven, dan is onze immuniteit - of 
ojas - sterk en gezond. 

Door ons drukke moderne leven komen we al snel in een doe-staat terecht in plaats 
van een staat van zijn. Nou is er niks mis met ‘doen’, maar wanneer we te veel in die 
‘doe-staat’ leven en het moeilijk vinden om terug te keren naar een staat van ‘zijn’, zul 
je merken dat je levensenergie langzaam uitgeput raakt, en daarmee ook je immuniteit 
- of ojas - uitgeput raakt. 

Er zijn eigenlijk drie factoren belangrijk bij het versterken van je 
immuunsysteem:
• Agni
• Ama
• Ojas

In dit e-book geef ik je tips om deze 3 factoren meer in balans te krijgen. We hebben 
het al uitgebreid gehad over Agni en Ama. De detox is met name daarop gericht. Het 
herstellen van agni en het verteren en elimineren van ama. Nu gaan we ook kijken hoe 
je meer Ojas kunt opbouwen! Maar eerst nog een stukje herhaling en samenvatting 
over agni en ama en de invloed ervan op je immuunsysteem. Het blijft natuurlijk 
belangrijk om ook hier goed op te letten. 



Een sterk spijsverteringsvuur of agni zorgt ervoor dat we alles goed kunnen verteren 
en transformeren in brandstof voor het lichaam. Deze brandstof is de basis voor onze 
immuniteit. 

Daarnaast is agni ook een bepalende factor of je wel of niet ziek wordt van bijvoorbeeld 
een virus. Wanneer je agni sterk is wordt het virus dat probeert binnen te dringen al 
verteerd (in dit geval gedood) voordat het je ziek kan maken. 

TIPS VOOR EEN BETERE AGNI  
1. Volg de natuurlijke ritmes van de dag. In de ochtend een gemiddelde 

hoeveelheid, in de middag de grootste maaltijd en in de avond de lichtste 
maaltijd. Eet minder/geen tussendoortjes.

2. Eet warme, gekookte en (licht) gekruide maaltijden. Zeker wanneer agni uit 
balans is, is het beter om warme maaltijden te nemen in plaats van rauwe 
maaltijden of salades. 

3. Zorg dat je voldoende drinkt. Het liefst warm water of kruidenthee. Vermijd 
koud drinken.

4. Wees volledig aanwezig bij alles wat je doet. Ook bij je eten. Dit zorgt ervoor 
dat je het ook beter verteerd. Dit geldt ook voor alle andere dingen die je in 
het leven doet. Als je het met volledige aandacht doet kun je het ook beter 
verteren. 

5. Wanneer je een druk leven hebt of door een moeilijke period gaat, neem 
dan juist simpele maaltijden. Een uitspraak van dr. Claudia Welch: ‘‘The more 
complicated your life, the more simple your diet should be’’. 

AGNI

“As long as we keep our Agni strong, illness cannot take root”      
- Dr. Vasant Lad.

JE AGNI IS STERK EN IN 
BALANS

Gezond eetlust, goede stabiele 
energie door de dag, regelmatige 
ontlasting, heldere ogen, heldere 

gedachten, goed kunnen focussen

Weinig eetlust of juist extreem 
sterke eetlust, vermoeid, trage 
ontlasting, opgeblazen gevoel, 
constipatie, dunne ontlasting, 
krampen, niet helder kunnen 

denken.

JE  AGNI HEEFT WAT 
AANDACHT NODIG



AMA

"Any food, emotion or experience that is left undigested can 
weaken our digestive fire, create ama and decrease overall 

immunity"

Tijdens de detox zijn we bezig geweest met het losmaken en elimineren van ama. Toch kan 
het zijn dat er nog steeds (veel) ama is in je systeem. Ook na de detox kun je nog steeds 
eten op een manier die ama verminderd. Kijk hiervoor ook naar het lijstje dat voor ama kan 
veroorzaken uit de vorige lessen. Daarnaast is het natuurlijk van belang om agni gezond te 
houden. 

Voedingsmiddelen die ama veroorzaken hebben meestal kapha-kwaliteiten. Dus het dieet 
om ama te verlagen lijkt heel erg op het dieet om kapha te verlagen. De nadruk ligt op 
verse groente, eventueel ook groentesappen, mungbonen en wat fruit. Als je vata of pitta 
hoog is heb je meer voeding nodig dan alleen groente, terwijl als je kapha hoog is je prima 
langere tijd op groente kan leven. 

Wanneer er vata en ama is kan het soms lastig zijn, omdat ze zo tegenovergesteld aan elkaar 
zijn. Je gaat dan eigenlijk stukjes afbreken en dan weer opbouwen, dan weer afbreken en 
dan weer opbouwen. Je kan dus bijvoorbeeld één of twee dagen in de week elke keer een 
mini-detox doen met kitchari of mungbonensoep en vervolgens weer ‘normaal’ eten en 
zelfs wat Ojas opbouwende voeding nemen (zie verderop in het e-book). 

Zorg er daarnaast voor dat je agni ondersteunt. Dat kan met de volgende kruiden:

Ook dagelijks KKV thee drinken helpt agni en het elimineren van ama uit je lichaam. 

• Hingastavaka Churna - Neem dit voor de maaltijd om agni te versterken. Vooral 
goed voor vata. 

• Avipattikar churna - Goed voor pitta gerelateerde klachten, zoals maagzuur, 
ontstekingen in de darmen en dunne ontlasting. Neem na de maaltijd. 

• Trikatu - Bestaat uit gember en twee soorten pepers. Het bevordert de 
spijsvertering en is vooral goed voor kapha of bij veel ama. Als je pitta hoog of 
verhoogd is kun je dit beter niet nemen, omdat het pitta verhoogt. Neem tweemaal 
per dag 1 gram Trikatu met warm water voor of na een maaltijd. 



OJAS

Ojas is een subtiele energie en geeft je kracht, vitaliteit en een sterk immuunsysteem. Ojas 
bouwt zich op als je tijd neemt om te herstellen en te vernieuwen. In Ayurveda noemen 
we voeding, leefstijl en kruiden die vernieuwend en verjongend werken en Ojas opbouwen 
rasayana’s. Rasa betekent (o.a.) sap, en ayana betekent pad. Dus rasayana kun je zien als, 
en in het Engels klinkt het beter dan in het Nederlands: The Path of Juicing Up. 

Ojas is de substantie die ontstaat wanneer voeding volledig verteerd is en omgezet is in 
nieuwe lichaamsweefsels. Een gezonde sterke agni helpt dus bij het creëeren van meer ojas 
in je lichaam.

Na een detox, waar we vooral werken aan het elimineren van ama en het herstellen van 
agni, kun je rasayana’s nemen. Oftewel: voeding dat Ojas opbouwt. 

Gezonde Ojas uit zich als: stralende huid en ogen, vitaliteit, immuniteit, vruchtbaarheid, 
sterke spijsvertering en een heldere geest. 

Te weinig Ojas uit zich asls: weinig energie, verzwakt immuunsysteem, vruchtbaarheids-
problemen, onrust, angst en weinig mentale kracht. 

Als je agni goed is kun je in principe in 35 dagen Ojas opbouwen. 

OJAS OPBOUWENDE 
VOEDING

• Gekookte granen
• Verse groente (met name zoete 

groente)
• Gezonde vetten, zoals ghee, 

avocado, geweekte amandelen, 
walnoten en cashewnoten. 

• Honing 
• Dadels
• Zoet fruit
• Biologische melk
• Bepaalde kruiden, zoals 

shatavari, ashwaghanda, amla, 
roos, saffraan, chyavanprash en 
brahmi*

• Consistente dagelijkse routine
• Tijd in de natuur
• Stilte
• Goede slaap
• Gezonde ‘voedende’ relaties
• Knuffelen
• Abhyanga
• Tevredenheid met je leven
• Plezier hebben in het leven
• Meer zijn in plaats van doen
• Pranayama
• Gezonde grenzen aangeven
• Restorative Yoga

OJAS OPBOUWENDE 
LEEFSTIJL

* In de les van volgende week gaan we het verder hebben over deze kruiden (rasayana’s). 



“We are tremendously full of effort. We try to get rid of anger, 
which is an effort, we try to get rid of fear, which is an effort. All 

efforts build stress and that stress diminishes ojas.”
- Dr. Vasant Lad.

Ojas opbouwen bij ama
Heb je na de detox nog steeds het gevoel dat er veel ama is? Zie tips bij ama. 
Kijk ook eerst naar de dingen die je sowieso kan doen. Die zowel goed zijn om ama te 
verminderen en ojas op te bouwen. Zoals: 

• Dinacharya
• Goed slapen
• Minder stressen, overwerken, late avonden, multitasken en te weinig rust
• Stop met het wegduwen/onderdrukken van je emoties
• Pranayama
• Zoveel mogelijk vers eten
• Luisteren naar agni. Niet meer te laat eten.
• Doe een digitale detox
• Ga meer de natuur in
• Kies voor meer stilte en minder afleiding

WAT VERMINDERT OJAS?

• Stress (zowel door gebeurtenissen in het leven als door jezelf gecreëerde stress
• Onrust, angsten, zorgen, boosheid, jaloezie of de moeite deze emoties te 

onderdrukken.
• Geen connectie met je hart en de energie van liefde en compassie
• Trauma
• Overwerken
• Van het ene extreme in het andere extreme schieten
• Niet genoeg rust
• Niet genoeg slaap, slapeloosheid
• Late avonden
• Te veel reizen
• Multitasken
• Te veel gebruik van technologische apparaten
• Ongepaste voeding, te weinig eten, fast food, etc.
• Overmatig seks
• Roken, drinken, drugs en verslavingen
• Ouder worden



OJAS BALLETJES

Deze kleine hapjes zijn een gezond alternatief voor verpakte energierepen, en zijn ook 
een kindvriendelijke snack. Dadels, amandelen en ghee worden allemaal als voedzame 
ingrediënten beschouwd die Ojas bevorderen. Maak een batch of twee vooruit
en houd ze bij de hand voor een makkelijk tussendoortje wanneer je een energieboost 
nodig hebt. Je kunt ze 5 dagen in een afgesloten bak in de koelkast bewaren.

INGREDIËNTEN (ong. 12 balletjes):

• 8 Medjool dadels, ontpit
• 120 ml ongezouten amandelpasta zonnebloempasta
• 60 ml ahornsiroop
• 2 eetlepels ghee
• ½ theelepel kaneelpoeder
• ½ theelepel gemalen kardemom
• ¼ theelepel gemberpoeder
• ¼ theelepel zeezout
• 340 gram havermout
• Om in te rollen: 2 eetlepels geraspte kokos

BEREIDING:
Maal de dadels in een 
keukenmachine tot opgesplitst 
in kleine stukjes. Voeg de 
amandelpasta, ahorn, ghee, kruiden 
en zout toe, en maal opnieuw 
met de keukenmachine. Voeg de 
havermout toe en mix opniew tot 
een gladde massa ontstaat. Maak 
balletjes van ongeveer 2,5 cm, rol ze 
door de kokosrasp heen, en plaats 
ze in de koelkast. Laat ze 30 minuten 
opstijven voor het serveren.



BETER SLAPEN

Slapen is belangrijk voor een goede Ojas. ‘s Nachts van 22:00 tot 02:00 krijgen onze 
organen de kans om te herstellen, ama te verteren en weefsels te verjongen. Maar met 
mobieltjes, tv’s, netflix en to-do lijstjes in onze gedachten vinden we het vaak moeilijk 
om al om 22:00 in slaap te vallen, in slaap te blijven en helemaal uitgerust en opgewekt 
wakker te worden. 

Voor een sterk immuunsysteem is een goede nachtrust ontzettend belangrijk. Daarom 
helpt het vaak om ook avondrituelen te doen, zoals een Yoga Nidra, begeleide medi-
taties, pranayama zoals anulom vilom of een verwarmende abhyanga. 

De volgende tips kunnen wellicht helpen:

Moeite met in slaap vallen? Probeer om 21:00 alle schermen uit te doen. Drink de 
sleep tonic op de pagina hieronder, en doe een avondmeditatie of yoga nidra. 

Moeite met in slaap blijven? Word je ‘s nachts veel wakker? Probeer dan voor het 
slapen een warme douche of bad te nemen en doe abhyanga voor het slapen gaan. Je 
kunt ook alleen je voeten masseren met warme sesamolie. Ook de sleep tonic van hier-
naast kan helpen om dieper in slaap te komen.

Moeite met opstaan? Probeer een wandeling te maken voordat de zon opgaat of doe 
een stimulerende yoga sessie. 



SLEEP TONIC

Dit ayurvedische recept is zowel een remedie voor een betere slaap als voor het 
opbouwen van Ojas en dus een sterk immuunsysteem. 
Geweekte amandelen, ghee, dadels en rauwe honing zijn rasayana’s: voedingsmiddelen 
die zorgen voor vitaliteit en de weefsels opbouwen. 

Dit recept maakt gebruik van Ashwagandha. Ashwagandha wordt beschouwd als één 
van de beste kruiden ter ondersteuning van het zenuwstelsel. Het helpt om in slaap te 
komen en in slaap te blijven. 

Saffraan is ook een erg krachtig specerij met vele voordelen. Het ondersteunt het 
reproductiesysteem en kalmeert het zenuwstelsel. 

Maak deze verwarmende drank na het eten om zo ook je zoete ‘craving’ te stillen en je 
te helpen ontspannen na een lange dag en je zo voor te bereiden op een diepe slaap.

Ingrediënten:
500 ml amandelmelk
2 Medjool dadels
1 el ghee
1 el rauwe honing
1/2 tl kaneel
2-3 draadjes saffraan
1/4 tl ashwaghanda (optioneel)

On a budget? 
Vervang saffraan door een snufje nootmuskaat.
Laat de ashwaghanda achtwerwege. 

Bereiding:
Verhit de amandelmelk in een kleine steelpan tot het warm is, niet kokend. Doe de melk 
in een blender met de overige ingrediënten en blend tot het goed gemengd is. Giet in 
een beker en geniet ervan :)



GEZONDE GRENZEN

Een andere geweldige manier om je immuniteit en Ojas te versterken, is door stevig 
in jezelf te staan en daarbij duidelijke en heldere grenzen aan te geven. Als we te veel 
en te snel willen geven, zonder te ontvangen, kan er een onbalans ontstaan. Geven 
en ontvangen is uiteindelijk een uitwisseling van energie. Wanneer die energie niet in 
balans is kan je uitgeput en opgebrand raken. 

Je dosha kan je meer inzicht geven in hoe je daar mee om kunt gaan. 

Vata: Vata types hebben vaak wat meer structuur nodig in hun dag om zo bewuster 
en sterker grenzen aan te kunnen geven. Vaak hebben ze door hun eigen chaos niet 
door waar hun energie heen gaat en wanneer ze over hun grenzen gaan. Probeer meer 
mindful door de dag te gaan en bewust te worden van waar je energie naartoe gaat. 
Probeer in het moment te blijven en neem een pauze wanneer dat nodig is. 
 
Pitta: Pitta types moeten vaker Nee leren zeggen. Nee zeggen is geen zwakte. Het 
is menselijk. Pitta types halen vaak hun eigenwaarde uit de prestatie die zij leveren, 
waardoor ze snel over hun grenzen gaan. Het is belangrijk dat ze gaan beseffen dat het 
niet gaat om wat ze doen maar om wie je bent. 

Kapha: Kapha types kunnen het gevoel hebben dat ze toestemming nodig hebben 
van anderen om iets voor zichzelf te mogen doen. Ze staan vaak klaar voor anderen 
en zijn ook gewend om voor anderen te zorgen. Hierbij geld: doe eerst je eigen 
zuurstofmasker op en daarna kun je anderen helpen. Maak tijd voor selfcare!

Ongeacht je constitutie, te veel media en schermtijd belast sowieso ons lichaam en 
onze ojas. 

Je kunt overwegen om eens een digitale detox te doen. Ik heb een paar jaar terug een 
maand geen internet en schermen gehad, en ik was verbaasd over hoe goed dat me 
deed. Nou hoef je het niet direct een maand te doen, maar soms is een dag of een 
weekend al heel rustgevend!


