
Ayurveda

Oorspronkelijk gaat het bij Ayurveda om een Indische geneeswijze
met een traditie van duizenden jaren.

Letterlijk betekent deze term kennis van het leven…. dus kennis van het voedings-
patroon, kruiden, planten, mineralen, gesteenten die ons zijn gegeven om te leven en te 
overleven, alsook de kennis van het gepaste levensritme die bij onze aard of constitutie 
past.

Ayurveda gaat er vanuit dat je "gezond bent” als je leeft in overeenstemming met wie
je in oorsprong bent en in verbondenheid met wat je te betekenen hebt in je omgeving,
je plaats in deze wereld en zelfs ruimer. Als er in de oorspronkelijke constitutie
teveel onevenwicht optreedt, kan dit zich uiten in allerlei lichamelijke en/of geestelijke 
klachten die acuut of chronisch van aard kunnen zijn. 

Wie je in je kern bent, heeft te maken met uit welke elementen we geschapen zijn:
 Lucht en ether vormen het Vata-type.
 Het element vuur maakt vooral het Pitta-type uit. 
 Kapha omvat vooral water en aarde.

Elk type heeft zijn specifieke eigenheid op lichamelijk en geestelijk vlak. We bestaan 
uiteraard allemaal uit de 5 elementen maar bij iedereen liggen de accenten anders.
Een persoon kan bijvoorbeeld voor 70% een vuurtype zijn en toch voor 20% uit Vata
en 10% uit Kapha bestaan. Door een bepaalde levensstijl kan deze persoon evolueren 
naar een Vata-type waardoor er een discrepantie ontstaat tussen de kern en de huidige 
staat.
Dit kan men niet achterhalen door oppervlakkige vragenlijsten in te vullen maar alleen 
door een uitgebreide diagnose.

De bedoeling is dus met "de kennis van het leven" weer evenwicht te brengen. 
Zo komen je kern en je huidige staat van leven terug in overeenstemming met elkaar.

Even voorstellen ...

Renate Duvivier volgde een totaalopleiding bij de Internationale School* voor 
Ayurveda in Gent. Concreet omvat dit de therapeutenopleiding, Ayurvedische

gynaecologie, specifieke kruidenkennis, massage, behandeling van de
marmapunten en de panchakarma opleiding incl. stages.

* Deze school beantwoordt aan de hoge en gecontroleerde normen 
van het VEAT (Duitse standaard normen voor Ayurveda onderwijs).

Tarieven*: 
Massages & behandelingen:

• Ayurvedische lichaamsmassage: € 72 (1u15) - 2u: € 99.90 (i.p.v. 113)

• Ook Pizzichil en Garshan zijn mogelijk
• Afzonderlijke gezichtsbehandeling : € 25

Andere afzonderlijke zones: naargelang duurtijd 

Ayurvedisch voedingsadvies
• Een eerste consult duurt tussen 1,5 en 2 u : 70 € .

• Een tweede consult duurt ongeveer 1u : 55 €
• Opvolg sessies (+/- 45’) : 45 €

Daar er enkel een gewenst resultaat kan bereikt worden door opeen-
volgende sessies, worden de eerste twee Ayurvedische voedingsconsulten

aan de prijs  van 115 € (i.p.v. 125) voorzien. 

Consultatie na afspraak:   02 757 15 20
* opgelet: betaling rechtstreeks aan therapeut / geen bancontact!

Equilibrium Wellness Center – Brusselsesteenweg 406 – Veltem-Beisem



Werkwijze voor massage- en marmapuntenbehandeling.

Met warme geneeskrachtige oliën die afgestemd zijn op de constitutie en de verstoring wordt een 
massagebehandeling (abhyanga) naargelang de wensen van de patiënt relaxerend of diepgaand 
uitgevoerd. Hierbij worden vetoplosbare gifstoffen via de huid uit het lichaam geelimineerd.

Ayurvedische massages hebben niet alleen een gunstige werking bij spierpijnen maar ook bij 
gewrichtsproblemen, spieratrofie, zenuwaandoeningen, slaapproblemen,…Pijnlijke zones kunnen 
ook afzonderlijk behandeld worden (rug/ nek/ schouders,…) Naargelang de aandoening kunnen
er bepaalde marmapunten (vergelijkbaar met accupunctuurpunten) gestimuleerd worden.

Verdere mogelijkheden

Pizzichil: Heel het lichaam wordt overgoten met een zachte straal olie op een gelijkmatig 
gecontroleerd ritme. Daarop volgt een zachte massage. Hierdoor wordt de celgeneratie 
gestimuleerd, blokkades, spierverkrampingen opgeheven.

Een gezichtsmassage kan uitgevoerd worden als schoonheidsbehandeling maar op het gezicht 
bevinden zich tevens zeer veel energiepunten die gestimuleerd kunnen worden. 
De schoonheids- en medicinale werking gaan dus hand in hand. 

Pindaswedana : een massage met ”bundels” gevuld met kruiden en/of rijst.
De bundels worden in een warm mengsel van kruiden en melk of olie gedopt en vervolgens wordt 
het gehele lichaam met de warme bundels gemasseerd. Het is een warmtetherapie, die een zeer 
positieve uitwerking heeft op lichaam en geest. Deze therapie brengt o.a. verlichting bij stijfheid, 
spierpijn, allerlei vormen van reuma en jicht. De behandeling heeft een pijnstillende werking en een 
verjongend effect. Het wordt als therapie meestal uitgevoerd in een reeks. Ook kan deze vorm van 
massage preventief en ter ontspanning worden ingezet.

Garshanbehandeling: met een handschoen van wilde zijde wordt het lichaam zeer zacht 
behandeld met een kruidenpoeder. Hierdoor wordt er een natuurlijke lymfedrainage opgewekt.
Dit heeft een gunstige uitwerking op het verminderen en bestrijden van cellulitis en de afvoer van 
daarbij horende afvalstoffen. Ook alle andere processen van ontgiften worden hierdoor 
gestimuleerd.  In het algemeen wordt deze therapie aanbevolen voor een betere 
doorbloeding van het bindweefsel.

Als eerste stap wordt de constitutie bepaald via een
uitgebreide bevraging en observatie.

Vervolgens wordt er ingegaan op de eventuele verstoringen.

Een pols- en tongdiagnose verrijken het onderzoek, waarna
een aangepaste en individuele behandeling volgt.

Dit resulteert in:

a. Het voorschrijven van voedingsadviezen met indien nodig
een detoxkuur om afvalstoffen te verwijderen.
Opvallend hierbij is dat men tijdens deze detox zoveel mag
eten als men wenst maar de ingrediënten zo kan sturen dat
men afvalt indien men dit wenst of bijkomt indien men dit
nodig acht.

b. Het eventueel voorschrijven van kruidenpreparaten, 
mineralen, massage, behandelingen met marmapunten
of andere alternatieve therapieën die aangepast zijn aan
de persoonlijke noden. Alle klachten gaande van obesitas
tot spierziektes, CVS, slapeloosheid, spijsverterings-
klachten, candida, spastische darm, ziekte van Lyme, …
kunnen aan bod komen. 

Werkwijze voor de diagnose


