‘Een ayurvedische kuur maakt
dingen in je los.’

“Daar ga ik dan: met het vliegtuig naar
Sri Lanka. En dat door een gesprek met
mijn tarotkaartenlegster! Ik vertelde
haar afgelopen januari dat ik ’s nachts
erg veel last had van apneus (ademhalingsstilstanden) en dat ik die winter
ook vaak migraine had gehad – wat leek
samen te hangen met het weer. Een
ayurvedische Panchakaramakuur zou
wel wat voor mij kunnen zijn, vond zij, en
het liefst niet in Europa maar in India. Ik
zocht op het internet en koos uiteindelijk
voor Greystones-Villa in Sri Lanka, een
eiland onder India.
Na tien uur perfecte verzorging landt het
vliegtuig. In de hal vangt iemand met een
bordje waarop Greystones staat ons op.
Als de groep compleet is vertrekken we
per bus naar een hotel in Colombo. Ik kijk
uit het raam. Het land lijkt iets magisch
hebben, en dat gevoel blijft gedurende
mijn hele verblijf hangen.
In het hotel worden we opgewacht door
Daniella van Greystones en drie ayurvedische artsen. We frissen ons op en
brengen daarna allemaal een bezoek aan
een arts voor een consult. Die avond is

het de laatste mogelijkheid uitgebreid te
eten: de eerste week van de kuur zullen
we namelijk alleen rijstsoep krijgen...
De volgende morgen gaan we op weg
naar Diyatalawa, een dorpje op 2100
meter hoogte waar Greystones ligt. Het
is een bustocht met veel pauzes die zes
uur duurt. We worden daar ontvangen
door de zeer charmante Ravi bij wie we
kunnen aankloppen als we iets nodig
hebben. Na een kopje korianderthee
volgt een ceremonie rond een altaartje
waar we ons aan elkaar voorstellen en
uitspreken wat we aan deze kuur hopen
te hebben. Een korte uitleg over etenstijden volgt en daarna heerlijk naar bed.
De eerste week krijgen we elke ochtend
shirodara: een continue stroom van
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iedereen in de smaak te vallen, nu ben ik
ontspannen omdat ik tevreden ben met
mezelf. De meeste gifstoffen zijn inmiddels uit ons lichaam verdwenen en het
eten, ayurvedisch en vegetarisch, wordt
elke dag beter. In een kookworkshop
leren we deze week zelf alles met ghee
(geklaarde boter) klaar te maken en wat
de werking van de kruiden is.
In de derde week wordt pas echt duidelijk hoe ingrijpend een panchakarmakuur
is. Het is geen gewone ‘wellness’, maar
maakt echt dingen in me los. Of de anderen in de groep dat ook zo ervaren weet
ik niet, de meesten hebben het over hun
ziektes en dat ‘de medicijnen al werken’.
Maar volgens de artsen zal de grootste
verbetering in gezondheid pas gedurende de drie maanden na de kuur komen.
We krijgen daar ook allemaal medicijnen
voor mee.
De laatste dag neem ik met gemengde
gevoelens afscheid, ik zal de omgeving
en de mensen van Greystones missen!
Aan de andere kant trekt mijn werk, ook
daar heb ik weer zin in.
Eenmaal thuis hou ik me nog even aan
het langzame ritme van Sri Lanka, maar
warme kruidenolie midden op het voorna vier weken doe ik alles weer met Euhoofd. Dit heeft tot gevolg dat ik steeds
ropese snelheid. Met mijn migraine gaat
minder pieker en me lekkerder in mijn
vel voel. Tijdens het eten praten we bijna het veel beter, daar heb ik nauwelijks
niet zodat we beter onze eigen ‘innerlijke last meer van. Van de de apneus word ik
af en toe ‘s nachts nog wakker, maar ik
stilte’ kunnen ervaren. Heerlijk! Maar
sta toch de volgende dag weer energiek
niet voor iedereen eenvoudig...
Onverwacht komen er deze week allerlei op, dat heb ik dus gewonnen.
Op het moment doe ik niet zo veel aan
negatieve ervaringen uit het verleden
naar boven die ik dacht verwerkt te heb- yoga en ook mediteren komt er vaak niet
van, maar één ding doe ik steeds meer:
ben. De artsen raden me aan elke dag
bidden.”
naar de ‘Jackfruit-tree’ te gaan om mijn
<<< www.ayurveda-kuur.nl >>>
zorgen aan die boom over te geven. Ik ga
dan ook elke morgen naar die boom en
merk dat het me steeds makkelijker afgaat mijn zorgen bij hem neer te leggen.
De tweede week krijg ik steeds meer
lichaammassages en groeit in mij het
vertrouwen uit mijn kinderjaren. ‘Ik kan
iedereen vertrouwen, hoef geen angstgevoelens te hebben en het leven heeft het
goed met me voor’, schiet door me heen.
Ook merk ik dat ik me in de groep anders
gedraag: meestal doe ik erg mijn best bij

