
 

De herfst doet zijn intrede: de bladeren kleuren in schitterende 
kleuren, er hangt een aardse geur in de lucht en… het regent, 

stormt en het wordt steeds donkerder. Vooral dat laatste kan van 
invloed zijn op je gemoed: je kunt je onrustig voelen, of juist 
steeds vermoeider, lusteloos en somber. Ook het lichaam reageert 
op de seizoenswisseling, wat zich vooral uit in gehoest, geproest 
en een lopende neus. 

Last van herfst(blues)? Misschien helpt dit:  

Pompoensoep met gember en munt 
 Dit heb je nodig: 

 2 eetlepels olijfolie 

 500 g pompoen, geschild, zonder zaadjes en in gesneden     

 2 uien, gepeld en grof gesneden 

 2 teentjes knoflook 

 1 liter groentebouillon 

 20 g verse gember, geschild en geraspt 

 4 takjes verse blaadjes munt, grof gehakt 

 
Zo maak je de soep: 
Verhit de olie in een grote pan. Bak de pompoen en de ui vijf minuten op matig vuur glazig.Voeg 
dan door de geraspte gember toe. Laat de soep nog vijf minuten op een laag vuur staan. Verdun 
zo nodig met water. Roer de gehakte munt door de soep en schep de soep in kommen.  

Eet smakelijk!               Uit: Yoga Magazine 
Yoga-oefeningen tegen verkoudheid: 
Misschien is het doen van yogahoudingen niet het eerste waar je aan denkt als je met een 
snotterende neus rondloopt, maar er zijn yogahoudingen die kunnen helpen de verkoudheid te 
bestrijden: 
 
Staande tang (Uttanasana) 

Om met een verkouden hoofd naar beneden te hangen, voelt meestal niet zo 
fijn. Toch helpt deze oefening bij verkoudheid, omdat door de vooroverbuiging 

de energie door je neus, keel en mond. Als je weer omhoog komt (rustig..) 
wordt het ademen weer gemakkelijker. 
Sta met voeten op heupbreedte. Maak de rug helemaal recht en buig dan 
vanuit de heupgewrichten naar voren. Blijf een paar minuten zo staan. Pas de 
houding naar eigen believen aan: houd de knieën gebogen of leun voorover op 

een stoel. Om terug te komen: pak je ellenbogen vast, laat je hoofd er tussen 
hangen en rol je rug wervel voor wervel op. 
 
Boomhouding (Vrksasana) 
Volgens een Chinees gezegde is verkoudheid het begin van alle ziektes. 
Hiermee wordt bedoeld dat verkoudheid een van de eerste tekenen is dat 

het lichaam uit balans is. Met de boomhouding breng je de balans weer 
terug: 
Ga staan, voeten op heupbreedte. Focus je blik op een punt zo’n anderhalve 
meter voor je op de grond. Til één voet langzaam van de grond en plaats 
hem ergens aan de binnenkant van je standbeen. Duw je voet en standbeen 
stevig tegen elkaar. Plaats je handen tegen elkaar aan voor je borst en breng je armen dan 

omhoog. Blijf even zo staan en doe het nog eens op je andere been. 

 
Zittende gespreide houding (Upavistha konasana)  
Om jezelf fijn te stretchen; helpt bij verstijfde spieren. Ga zitten, zitbotten op 
de grond, of op de rand van een opgevouwen deken. Strek je benen naar voren 
en breng ze zo wijd mogelijk uit elkaar. Knieën wijzen omhoog en de voeten 
zijn geflexd. Plaats de handen voor je op de grond en wandel met de handen 
naar voren. Probeer de voorkant van bovenlichaam lang en open te houden en 

je rug recht. Houd deze houding een paar minuten vol en ‘wandel’ weer terug. 
 

HET IS WEER HERFST!                          



  Gebroken kaars (Viparita Karanti) 

Deze houding helpt je te ontspannen en maakt de luchtwegen vrij. 

Rol een dekentje op en leg het ongeveer 15 cm bij een muur vandaan. Ga 
liggen op je rug, met je heupen op de deken. Laat je benen gestrekt tegen de 
muur steunen. Leg je armen zijwaarts neer, op schouderhoogte met de 
handpalmen naar boven gericht. Blijf zo een paar minuten liggen en adem 
rustig door.                                                                                                         

     Uit: Yoga Magazine 
 

 Handmudra  
Echt geen zin in een yogahouding? In de Oosterse wereld bestaat er 
ook ‘yoga voor je handen’: handmudra’s. Dit zijn handgebaren die al 
duizenden jaren gebruikt worden om o.a. spirituele groei, 
lichamelijke gezondheid en bepaalde vaardigheden te bevorderen. 
 
De ‘pranamudra’ schijnt te kunnen helpen bij verkoudheid: hij helpt 

het immuunsysteem versterken en geeft energie. 
 

Zo voer je pranamudra uit: Leg je duim, ringvinger en pink van dezelfde hand met de toppen 

tegen elkaar aan. Je kunt, voor extra effect, met de top van he duim tegen de nagels van de 
andere twee vingers duwen. Je wijs- en middelvinger hou je gestrekt.          Uit: Yoga magazine  
  

  

Tot slot: 

The best thing you can do when it's raining, is to let it 
rain.’  
(Henry Wadsworth Longfellow) 

  

 
 

  
  
 

 


