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Elke liefhebber van Ayurveda heeft hem en hij mag op geen enkele reis ontbreken: de tong schraper. Waarom
dagelijks de tong reinigen? Welke voordelen brengt het en waarop moet men letten?
Het klassieke Ayurvedische boek “Charaka Samhita” benadrukte 2000 jaar geleden al het belang van dagelijkse
hygiëne voor de gezondheid. Tot de mondhygiëne behoren olie spoelingen, tanden poetsen, en tong reinigen met
een tongschraper.
’s Nachts ontstaat er op de tong een dunne laag, die ’s morgens zoals dauw op het gras zichtbaar wordt. Deze
dunne laag wordt beschouwd als afval (Mala) en dient met een metalen tongschraper in de ochtend verwijderd te
worden. Traditioneel worden voor elke dosha specifieke metalen gebruikt: koper bij Kapha, zilver bij Pitta en goud
bij Vata dominantie. Voor alle drie dosha is ook de goedkopere roestvrij stalen versie geschikt.

Voordelen van tong reiniging

De techniek

Reinigt gifstoffen en bacteriën uit de tong
Helpt bij het verwijderen van de laag op de
tong die leidt tot een slechte adem
Verbetert de smaak
Stimuleer de interne organen
Bevordert de algemene orale en
spijsverteringgezondheid
Vergroot uw bewustzijn van uw
gezondheidstoestand

Healing your life through diet

TONG REINIGING MET TONG SCHRAPER

bron: banyan botanicals

1. In het ideale geval wordt elke dag een
tongreiniger gebruikt, in
de ochtend op een lege maag.
2. Houd de twee uiteinden van de tongreiniger in
beide handen vast.
3. Verleng de tong en plaats de tongreiniger op de
oppervlak van de tong, zo ver terug als
comfortabel is.
4. Trek de tongreiniger voorzichtig naar voren
dat het de ongewenste laag verwijdert.
 

5. Spoel de tongreiniger en herhaal deze actie 3-5
keer of totdat er geen laag meer wordt verwijderd
en je tong voelt fris en schoon aan.
6. Voeg voor extra voordelen maximaal 10 slagen
toe om de interne organen verder te stimuleren,
en een gezonde spijsvertering en eliminatie te
ondersteunen.


