
 

Indiase geneeskunde 
Balans en evenwicht 
 

De Hindoe geneeswijze wordt Ayurveda genoemd en is heel anders dan Westerse 
geneeskunde. Ayurvedische artsen gaan uit van balans en evenwicht. Door iets toe te 
voegen of weg te halen wordt je beter. 
  
Als je in India ziek bent, dan heb je de keus: je kunt naar een gewone dokter gaan zoals bij 
ons, of naar een Ayurvedische dokter. Ayurveda is een heel oude geneeskunde - eigenlijk is 
het niet echt een geneeskunde. Ayurveda is 'de kennis van het leven' - alles wat leeft 
bestaat uit water, aarde, lucht, vuur en ruimte volgens de ayurveda - alles is een 
samenstelling van deze elementen. Dus ja, ook de mens.  

Gezond zijn is dan ook een kwestie van een goede, evenwichtige samenstelling - en als je 
elementen niet in evenwicht zijn, dan word je ziek. Zo is ayurveda eigenlijk een 'herstel-
kunde' - ziektes worden niet behandeld of genezen maar onevenwicht wordt hersteld. En 
dat doe je door iets toe te voegen of door iets te verwijderen - de dokter onderzoekt door 
te voelen hoe je bloed stroomt en door de kleur van je tong te controleren. Op basis 
daarvan, gaat hij toevoegen of verwijderen. 

En wat dan toevoegen? Medicijnen natuurlijk - dat kan van alles zijn, maar altijd op een 
100% natuurlijke basis: bloemen, wortels, schillen, zelfs hoorns en urine - zolang alles 
maar vers is. Ze malen alle ingrediënten in een vijzel - dan worden er crèmes en oliën van 
gemaakt of pillen van gerold die in de zon moeten drogen.Soms is het moeilijk om nog aan 
bepaalde ingrediënten te komen - want sommige planten en dieren zijn bijna uitgestorven.  

Vroeger bestonden er zelfs medicijnen die waren gemaakt van gemalen zilver en goud - 
voor koningen en prinsen. De kennis van al deze medicijnen is honderden jaren lang van 
vader op zoon overgedragen. Een echt Ayurveda-boek bestaat niet - maar je kunt wel 
gewoon studeren voor ayurvedische dokter.Het verschil met onze Westerse geneeskunde 
is dat de Ayurvedische dokter altijd naar het geheel kijkt. Ja, als je keelpijn hebt, gaat een 
Ayurvedische dokter niet alleen naar je keel kijken maar naar je hele lichaam. Holistische 
geneeskunde heet dat. Helemaal in het teken van een evenwichtig geheel.E 

en andere methode om het evenwicht te herstellen zijn olie-behandelingen.Er is natuurlijk 
de klassieke massage, maar ook de druppeltechniek. Dan wordt er warme olie met allerlei 
ingrediënten op je voorhoofd gedaan - zodat het er lekker kan intrekken. Ja, eerst maakt 
de dokter de olie warm en laat die dan in een slingerbeweging tussen je wenkbrauwen 
druppelen - zodat je lichaam de ingrediënten in de olie zo goed mogelijk kan opnemen. 

Om het evenwicht te herstellen, kun je natuurlijk ook - in plaats van iets toe te voegen -
iets verwijderen - het systeem zuiveren - het vuile of het te-vele verwijderen.Zo kent de 
ayurvedische geneeskunde zelfs overgeefsessies. Maar om te verwijderen worden er ook 
bloedzuigers gebruikt .. ja, die zuigen al het slechte bloed op. Als het beestje vol bloed zit, 
haalt de verpleegster hem er af en laat hem het bloed overgeven - zodat hij opnieuw zijn 
werk kan doen. 


