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AZ AYURVÉDA 
ÉLETMÓD 



 Ayurvéda = Az Élet Bölcsessége  



 Az ayurvéda célja, hogy helyreállítsa az élet egyensúlyát a  
tökéletes  elme, test működés és viselkedés révén; 
 

 Az ayurvéda eszközt kínál a betegségek holisztikus 
gyógyítására azáltal, hogy megteremti az egyensúlyt az 
alkotó elemek között. 
 

 Az ayurvéda magában foglalja a testet, elmét és a lelket is. 

Az Ayurvéda célja 



Az életstílusunk természetesen nagymértékben függ a 
lakóhelytől ahol élünk, a tevékenységtől amit csinálunk 
és a környező emberektől. 
Általánosságban az ayurvéda azonban egy napi rutint 
javasol, mely az alábbi elemeket foglalja magában: 



Ayurvédikus napi rutin 

 

Korai kelés 

 

 

1-3 pohár langyos tiszta víz 



Ayurvédikus napi rutin 

 

Mellékhelyiség használata 

 

 

Fogmosás, nyelvkaparás 



Ayurvédikus napi rutin 

 

Olajos masszázs 

 

 

Zuhany / fürdő 



Ayurvédikus napi rutin 

 

Jóga és légzés gyakorlatok 

 

 

Meditáció / éneklés 



Ayurvédikus napi rutin 

 

Reggeli 

 

 

Munka vagy tanulás 



Ayurvédikus napi rutin 

 

Ebéd, 

és utána egy kis pihenés 

 

Munka vagy tanulás 



Ayurvédikus napi rutin 

 

Meditáció 

 

 

Vacsora 



Ayurvédikus napi rutin 

 

Pihenés szórakozás 

 

 

Korai lefekvés 



A helyes napi rutin valójában az éjszakai alvás előtt 
kezdődik. A megfelelő mértékű pihenés biztosítása a test 
számára fontos a dosha egyensúlyba állításához. A 
szabályos alvás segít megelőzni a betegséget és az 
egyensúlyvesztést. 



Ez teszi lehetővé az elemek maximális képződését a 
testben, amely intelligenciát és a fénylő testet 
eredményezi. A nem megfelelő alvás zavarja a dosha-t, 
gyomorrontást és ásítást okoz, valamint a végtagok 
testtől független érzetét, rendezetlen mozdulatokat. 



 Minden kapcsolatban áll mindennel 

 Az Univerzum intelligens 

 A fejlődés az élet természete 

 Tudatosság és energia (Shiva-Shakti) 

 A Mikrokozmosz a  Makrokozmosz 

 A cselekvés reakció (Amint vetsz …) 

 Test, elme és lélek 

 Te és én egyek vagyunk 

 Az Én  mint vezető 

 Egészséged a te felelősséged 

 Önmagad megváltoztatásával változtasd meg a világot 

Az élet alapelvei 



 Helyes gondolkodás móddal 

 Megfelelő testmozgással 

 Megfelelő légzéssel 

 Megfelelő táplálkozással 

 Megfelelő tisztítással  

 Megfelelő gyógyítással 

 Helyes élet stílussal 

Hogy óvjuk meg magunkat? 



 Az előkészítés módja 

 Összeállítási szabályok  

 Az étkezés helye  

 Időpontok a nap során  

 Az utolsó étkezés óta eltelt idő 

 A táplálék természete és minősége  

 A táplálékok sorrendje 

 Az étkezés alatti elme állapot 

A helyes táplálkozás nyolc tényezője 



 Yoga 
(Meditáció, Testedzés, Éneklés) 

 
 Ayurvéda 

(Megelőzés és gyógyítás) 
 

 Indiai Asztrologia 
(mit, mikor tenni; hogyan éljünk kellemesen) 

 A három nővér 



5 Elem    Érzékek                3 Dosha 
 

   ÉTER   Fül-hallás  
            VATA 
   LEVEGŐ  Bőr-érintés 
  
   TŰZ   Szem-látás       PITTA 
 
   VÍZ      Nyelv-ízlelés 
           KAPHA 
   FÖLD   Orr-szaglás 
 

Az Univerzum  és az emberi lét ugyanazokból az alkotóelemekből áll 
(Mi vagyunk az Univerzum, Mi vagyunk a lélek, Egyek vagyunk) 

A három  Dosha 



 VATA éter, levegő elem 

 PITTA tűz 

 KAPHA víz, föld 

 

A betegségeket a dósák egyensúlyának felbomlása okozza és a 

szövetekben, Dhátukban nyilvánul meg. 

Három testminőség: 



 Minőség Pszichikai hatás 
 

VATA mozgás tevékenység 
  szárazság 
 energia 
  fény  
 mozdulat 
  hideg  
 kreativitás 
  durvaság   
 öröm 
  gyorsaság 
  finomság 

A Dosha-k tulajdonságai 



 Minőség Pszichikai hatás 
 
PITTA meleg vágy 
  folyadék         
 gyengéd 
  fanyar         
 örömteli 
  olajos         
 elégedettség 
  intelligencia 
  éles 
  fény 

A Dosha-k tulajdonságai 



 Minőség Pszichikai hatás 
 

KAPHA olajos  barátság 
  hideg     
 nagylelkűség 
  puha     
 józanság 
  lassú     
 bátorság 
  nehéz        
 megbocsájtás 
  sima                
 emlékezés 
 

A Dosha-k tulajdonságai 



 

   A pancsakarma (pancsa = öt; karma = 

kezelés) olyan mélyreható ajurvédikus 

tisztító kezelések sorozata, amely képessé 

teszi a szervezetet a felesleges dósák és a 

sejtekben lerakódott méreganyagok 

elengedésére, azaz gyakorlatilag 

méregtelenítést, a méreganyagok 

eltávolítását jelenti.  



 

   Bár az emberi test nagyszerű, intelligens, 

természetes öngyógyító rendszernek tartjuk, 

amely képes megfiatalítani önmagát, a 

méreganyagok lerakódása csökkenti ezt a 

természetes képességet. A pancsakarma 

döntő szerepet játszik ennek korrigálásában.  



 

 

Elő-kezelés: Könnyű diéta / Hashajtás 
 

Fő-kezelés: ABHYANGA  Olajos masszázs 

   SWEDANA  Gőzfürdő 

   BASTI   Hydrotherápia 

   SHIRODHARA  Olaj a homlokra 

   SHIROBASTI  Olaj a fejtetőre 

   NASYA/NETI  Orrtisztítás 

   NETRA TARPANA Szem tisztítás 
 

Utókezelés: Könnyű diéta, Pihenés  (1 hét) 



 Az ember Test, Lélek és Szellem 

egysége, csak akkor lehetünk 

egészségesek, ha mind a három 

egyensúlyban van bennünk. 

Holisztikus szemlélet 



Aurvéda Istensége DHAWANTARI  
 

Srami Shivananda szavai: 
 

"Képzeld el magadnak, hogy az Om az 
íjad, tudatod a nyíl és Brahma a cél. 

Nagy figyelemmel célozz a céltáblára, és 
ahogy a nyíl eggyé válik a céllal úgy 
leszel eggyé Brahmannal."  



MINDEN KEDVES JELENLEVŐNEK  

JÓ EGÉSZ-SÉGET 

KIVÁNOK, AZ AYURVÉDIKUS ÉLETMÓD MEGISMERÉSÉT 

ÉS ALKALMAZÁSÁT.  

 

NAMASKAR 

DR OBERKAMP MÁRIA  


