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IEVADS 

Ājurvēdas ārstniecības sistēma pasaulē ir pazīstama jau 5000 gadus, arī Latvijā šī 

ārstniecības sistēma ir kļuvusi ļoti populāra kopš 2000. gada. Ājurvēdas speciālisti Latvijā 

pārsvarā ir mediķi, kuri apguvuši Ājurvēdas medicīnas mākslu Šrilankā.  

Ikdienas pieredze mums stāsta, ka spēcīga ķermeņa uzbūve ir priekšnoteikums labai 

veselībai. Katram no mums ir paziņas, kuriem, šķiet, ir stipra veselība. Ne tāpēc, ka viņi uztur 

sevi formā, lieto pareizu uzturu un izvairās no pārmērīgiem toksīniem. Bet tāpēc, ka viņo ir 

dzimuši ar spēku, kas palīdz tikt galā ar mūsdienu dzīves stresiem un atjaunot iedzimto 

veselības līdzsvaru.[2.] 

Sākotnēji šo maz pazīstamo vārdu - ājurvēda bija iespējams izlasīt kādā no 

laikrakstiem vai žurnāliem, vēlāk parādījās grāmatas, un visbeidzot tika atklāti 

skaistumkopšanas un veselības saloni kur šo ārstniecības sistēmu izmanto praksē un 

jebkuram no mums ir iespēja to izmēģināt un pārliecināties par tās labumu. 

AJURVĒDAS SAISTĪBA AR RELIĢIJĀM  

 Indijā ir pārstāvētas daudzas tautības, valodas un arī reliģijas: džainisms, hinduisms, 

budisms, sikhisms un citas. Uzmanību pievērsīšu tikai Hinduismam, jo šī reliģija ir tā, kura 

balstīta uz Vēdām.[8] 

Hinduisms - "mūžīgā reliģija", kas veidojusies 1. gadu tūkstotī p.m.ē. uz Vēdu reliģijas 

pamata, sludinot vēdu mitoloģiju. Hinduismu nav viegli izskaidrot, tam arī nav viena, īpaša 

pamatlicēja, kā arī mācības. Atbildi uz šo jautājumu varam meklēt Rigvēdā, hinduisma 

svētajos rakstos, kā saprast šo reliģiju kopumā. Brahma jeb Brahmans tiek uzskatīts par visa 

pirmradītāju un veidojas trijāde - Brahma, Višnu (pasaules kārtības uzturētājs) un Šiva 

(iznīcinošais spēks). Balstoties uz šo trijādi, iepriekšminētie dievi tiek pasludināta par vienas 

būtības trijām dažādām izpausmēm. Vēdās tiek dotas atbildes uz vitāli svarīgiem jautājumiem 

cilvēka dzīve: kas ir cilvēks šajā pasaulē? Kas ir visa būtība, kā arī līdzīgi jautājumi, kas arī 

izskaidro šīs reliģijas popularitāti, jo tai ir vairāk nekā 700 miljoni sekotāju. Hinduisms ir 

dzīvesveids, kas ir pienākumu ceļš, kurā jāievēro sabiedrībā iedibinātā dievišķā kārtība. 

Sabiedrības pamatā ir ģimene. Hinduisms sludina reinkarnāciju (pārdzimšanu). Cilvēks 

pieķeras iznīkstošām un iluzorām lietām, tādējādi atgriežas pie tām pārdzimstot. Tikai mainot 

savus uzskatus un domāšanu, atklājot savu esību un patieso būtību un atbrīvojoties, cilvēks 

vairs nepārdzimst. Darot sliktas lietas, notiek pārdzimšana zemākos līmeņos, piemēram, 
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dzīvniekā, bet, darot labas lietas, notiek pārdzimšana augstākos līmeņos, piemēram, priestera 

līmenī. Cilvēka likteni nosaka karma, jo cilvēka daudzās dzīves ir saistītas, kaut arī katrreiz 

citā ķermenī, citā veidolā un citā vidē. Cilvēks nedrīkst pārkāpt pasaules kārtību, jo, 

neievērojot to, cilvēks tiek sodīts; cilvēka rīcību nosaka dharma - mūžīgais pienākums. 

Hinduisms mainās un attīstās laika gaitā, piedzīvo pārmaiņas, ietekmē citas reliģijas 

(džainismu, budismu) un ir aktuāls arī mūsdienās, ko pierāda daudzie piekritēji reliģijai, kā 

arī izveidojušies reliģiskie centri ārpus Indijas. Viena no tādām aktivitātēm ir Krišnas apziņas 

kustība, kas ir pazīstama arī Latvijā. 

 

AJŪRVĒDAS IZCELSME 

Ajūrvēda nav tikai zinātne, bet arī reliģija un filozofija, tas ir sanskrita vārds un 

nozīmē „dzīves māksla”. Ayur – dzīve, Veda – zināšanas vai zinātne, tātad zināšanas par 

dzīves mākslu. 

Lai izmantotu Ajūrvēdu, cilvēkiem ir nepieciešams iemācīties ieraudzīt īpašības sevī 

un apkārtējā pasaulē. Ajūrvēda apskata cilvēku, kā ķermeņa, dvēseles, uzvedības un 

apkārtējās pasaules vienotību. Ajūrvēdas medicīna balstīta uz pārliecību, ka slimības rodas 

tad, kad cilvēka prātā, ķermenī vai dvēselē zūd līdzsvars. Organisms ar slimībām pats tiek 

galā, ja tas ir garīgā un fiziskā harmonijā.  

Citiem vārdiem – ajūrvēda ir metode, kas palīdz organismam iemācīties kā palīdzēt 

sev pašam. Sistēma balstīta uzskatā, ka visums sastāv no pieciem elementiem - gaisa, uguns, 

ūdens, zemes (gļotas) un ētera (vēja). Cilvēkos šie elementi pārstāvēti trīs konstitucionālajos 

pamattipos jeb došās - vatta (gaiss un ēters), kapha (ūdens un zeme), pitta (uguns un ūdens). 

Šīs došas nosaka gan cilvēka veselību, gan to, kā viņš reaģē uz apkārtējo pasauli. Visbiežāk 

neviena no tām nepastāv tīrā veidā, bet gan kombinācijās, kur kāda ir dominējošā. Cilvēka 

ķermeņa uzbūve un veselība ir atkarīga no vecāku došu stāvokļa bērna ieņemšanas brīdī. 

Ājurvēda, būdama viena no vēdu filozofijas daļām, māca:” Jūs esat tas, ko jūs ēdat, un 

jūs esat tas, ko jūs domājat.” Lai pārveidotu savu ķermeni, vispirms ir jāattīra sava apziņa. „ 

Kāda apziņa- tāds arī ķermenis,” teikts Ājurvēdā. Jo netīrāka apziņa, jo slimāks ķermenis. 

Ājurvēdas saknes ir Indijā. Tur tā ir izveidojusies un tālāk izplatījusies uz tuvākām un 

tālākām zemēm – Tibetu, Šrilanku, Taizemi un arī Eiropas valstīm. Ar vien vairāk cilvēku 

izrāda interesi par šo mācību, jo katra personīgā pieredze jau rāda, ka medikamenti ne tikai 
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nepalīdz novērst patiesos cēloņus, bet ir arī kaitīgi un nodara daudz posta cilvēka 

organismam. 

Daži apcerējumi par Ājurvēdu sastopami ap 1000. gadu pirms Kristus. 

Vispazīstamākais no tiem ir Charaka Samhita, kas galveno uzmanību pievērš iekšējo orgānu 

medicīnai. Daudzi mūsdienu Ājurvēdas ārsti izmanot Astanga Hardayam, krietni īsāku 

sacerējumu, kas sastādīts pirms vairāk nekā 1000 gadiem no senākiem tekstiem. Vēlākie 

teksti ietver modifikācijas, kas aizgūtas no iekarotāju kultūru ārstnieciskajām metodēm. 

Aizvien vairāk izplatoties pa visu pasauli, tā ir ietekmējusies no dažādām kultūrām, 

reliģijām un traktējumiem, tāpēc, lai izpētītu šo zinātni visnepiesārņotākajā veidā ir jādodas 

uz to vietu, kur tā radusies – Indiju. 

Ājurvēdas mācības tika pierakstītas kā sutras, īsas dzejiskas vārsmas sanskrita valodā, 

kuras sastāvēja no tēmas esences kalpoja kā palīglīdzeklis studentiem. Studenti mācījās 

tekstus no galvas, kurus viņu guru jeb skolotāji pēc tam atdzīvināja, izskaidrojot dziļāko 

nozīmi, kas bija apslēpta vārsmās. Daļa šo tekstu ir pieejama tulkojumā no sanskrita, bet bez 

skolotāja palīdzības rietumnieku prātiem tie nav saprotami. 

Sanskrits, senā Indijas valoda, atspoguļo Ājurvēdas filozofiju un tās dziļumu. 

Sanskritu valoda ir vārdu bagātība, kas apzīmē aspektus apziņas līmenī un ārpus tās. Mēs 

zaudējam daļu nozīmes dziļuma, tulkojot sanskrita vārdus citās valodās, kas nespēj efektīvi 

atspoguļot visus Ājurvēdas jēdzienus. Tikai tad, kad jēdzieni, idejas un jauninājumi ienāk 

kādā kultūrā, tie iegūst savus apzīmējumus. 

AJŪRVĒDAS PAMATPRINCIPI 

 Visas ajūrvēdiskās literatūras pamatā ir Sankjas radīšanas filozofija. Vārds Sankja 

sastāv no diviem sanskrita vārdiem sat – patiesība un kja – zināšanas. Ir jāatver prāts un sirds 

Sankjas filozofijai, jo tā nesaraujami ir saistīta ar Ajūrvēdu. Senie Riši (pašrealizējušās 

personības) atklāja patiesību reliģisko prakšu un disciplīnas ceļā. Intensīvas meditācijas ceļā 

tie realizēja patiesību savā dzīvē. Aptverot saikni starp cilvēku un Visumu, viņi izzināja kā 

kosmiskā enerģija izpaužas visās dzīvajās un nedzīvajās radībās. Tāpat viņi apzinājās, ka visa 

pastāvošā avots ir Kosmiskais Saprāts, kas izpaužas vīrišķās un sievišķās enerģijās – Šiva un 

Šakti. Riši vārdā Kapila, kas apguva Sankjas filozofiju, atklāja 24 principus vai elementus - 

Prakriti, Mahat, Ahankar, 5 jūtu izpausmes, 5 kustību orgānus, prātu, 5 sajūtas, un tālāk 5 

elementus – telpa, uguns, ūdens, gaiss, zeme, no kā sastāv materiālā daba, bet Puruša, 

Augstākais Gars ir 25 princips. 
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Puruša ir vīrišķais sākums, bet Prakriti – sievišķais sākums. Puruša ieiet Prakriti, 

materiālās dabas klēpī, un pateicoties Tā dievišķajai gribai un apziņai veidojas visa 

daudzveidīgā Pasaule. 

Augstākais Gars ir Vienots, bet vēloties kļūt daudzējāds, tas pavairo sevi. Tādā veidā 

Pasaule ir bērns, kas piedzimis no Prakriti, Dievišķās Matērijas klēpja. Prakriti rada visas 

formas Visumā, tajā laikā Puruša vēro šo radīšanu. Šī sākotnējā fiziskā enerģija satur trīs 

raksturīgās pazīmes – gunas. 

Tātad Senie Indijas viedie aprakstīja divus fundamentālus principus, kas ir visa 

pastāvēšanas pamatā: Puruša – Sākotnējais gars, apziņas jūtīguma princips un Prakriti – 

Varenā daba, radīšanas princips. Savienojoties šie abi principi, gars un matērija, rada visu 

esošo.  

Šie divi principi - divi vienā, kas nozīmē apziņa un tās radītājs, izpildītājspēks – Šiva 

un Šakti. Itin visā ir klāt Puruša – individualitāte, apziņa, būtība. Itin visā, kas ir, ir klāt 

Prakriti – izpausmes spēks, radošās attīstības potenciāls.  

Pirmais, kas rodas no Prakriti „klēpja” ir Kosmiskais Saprāts, Mahat, kas satur sevī 

visas pasaules radības un visu dabas likumu sēklas. No Kosmiskā saprāta veidojas ego 

(ahankar), tad ego izpaužas 5 sajūtās (tanmatra) un 5 kustību orgānos. Tādā veidā, ar Satvas 

palīdzību rodas organisks visums. Tad šis ego izpaužas 5 pirmelementos (bhuta) un ar 

Tamasa palīdzību rodas neorganiskais Visums.   

 

elements sajūtas sajūtu orgāns 
darbība 

(kustība) 
kustības orgāns 

telpa - akaša dzirde auss runa 

Runas orgāni 

(mēle, balss 

saites, mute) 

gaiss - vaiju tauste āda Saturēšana rokas 

uguns - agni redze acis gaita kājas 

ūdens - apass garša mēle radīšana ģenitālijas 

zeme - prithi oža deguns izdalīšanās anālā atvere 
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Kosmiskais Saprāts cilvēkā ir intelekta – Budhi veidā. Tas ir atmošanās līdzeklis, kas 

sasniedz pilnīgu attīstību, kad cilvēks kļūst apskaidrots - Budda. Budhi – tā ir mūsu spēja 

uztvert, mūsu prasme atšķirt reālo no nereālā. 

Tomēr šis intelekts materiālo formu evolūcijas procesā var radīt absolūtā „Es” sajūtu 

ego vai Ahankar. Tas ir atdalīšanās princips, jo mūsu nošķirtības sajūtas nošķir mūs no dzīves 

veseluma. 

Savukārt, ego rada noteiktu prātu vai noteiktu apziņu, ko apzīmē ar Manas, kas kā 

mūsu pašapziņa, rada apkārt mums aizsardzības domu lauku, kurā mēs esam ierobežoti un 

saistīti. Tas noved pie mūsu savienošanās ar kolektīvo bezapziņu, Čitta, kas ir visu intelekta 

ierobežotas formas domu glabātuve. Dēļ saiknes ar Čittu, mēs paliekam agrāko evolūciju 

stadijā – dzīvnieku pasaules un vēl agrāku pasauļu, slēptu tendenču, stimulu un impulsu 

ietekmē. 

Ajūrvēdas mērķis ir panākt, lai cilvēks dzīvotu pilnīgā harmonijā ar Kosmisko 

Saprātu, pateicoties kam, viņa paša intelekts pilnveidojās tā, ka tas atgriežas pie vienotības ar 

dabu, bet caur to – pie sava patiesā es, Purušas. Tāds ir Ajūrvēdas garīgais pamats, kas ir 

identisks jogas garīgajam pamatam. Tas ir vienlaicīgi arī ajūrvēdiskās psiholoģijas pamats. 

Lai sasniegtu šo mērķi ir nepieciešams atmodināt intelektu, Budhi, ar kura palīdzību 

mēs varam iziet no ego ietekmes rāmjiem. Ego ir jebkuras novirzes no dabas pamatā. 

Veselība dabiski ir pati daba, Prakriti. Slimība ir nedabiska – Vikriti. Tādā veidā, visas 

slimības, izņemot tās, kuras nosaka laika ritējums, nāk no psiholoģiskā disbalansa, ko izsauc 

nevajadzīgās es nošķirtības sajūtas. 

 

GUNAS - IZPAUSMES SPĒKA PAMATĪPAŠĪBAS 

 

 Prakriti, kas ir izpausmes spēks, radošās attīstības potenciāls, piemīt trīs 

pamatīpašības, trīs galvenās pazīmes, kuras sauc sanskritā par gunām. Tās ir: 

-  Satva – gaismas, uztveres, saprāta un harmonijas princips; 

- Radžas – enerģijas, aktivitātes, emocionalitātes, nemiera princips; 

- Tamas – inertuma, tumsonības, stulbuma un pretdarbības princips. 

Lai gan dabā visām trīs īpašībām jābūt, Satva ir pienācīgā īpašība prātam, tajā pat laikā kā 

Radžas un Tamas parādoties prātā, kļūstot netīrs, vājinot mūsu uztveri. 

 Indivīdiem, kuriem dominē Satva, novēro patiesību, godīgumu, pazemību un 

vispārējo labumu. Tiem, kuriem vairāk dominē Radžas, novēro spēku, prestižu, autoritāti un 
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varu. Tie, kuros dominē Tamass, atrodas baiļu, neziņas, verdziskas iztapības un iznīcības 

spēku lamatās. 

 Tāpēc svarīgi ir ievērot satvisku dzīvesveidu. Ņemot vērā, ka dabā pastāv visi trīs 

principi, svarīgi ir izmantot produktus un augus, kuru dabā dominē satviskums. Saskaņā ar 

šiem principiem Ajūrvēda klasificē augus atbilstoši trim gunām. 

 Tas nenozīmē, ka nav jāizmanto augus, kam ir radžastiska un tamasiska daba. Tā kā 

Satva ir arī Radžasa un Tamasa līdzsvars, radžastiskus augus var izmantot lai koriģētu 

tamasiskus stāvokļus un otrādi. Satviski augi ir vērtīgi paši par sevi, jo tie veicina prāta 

attīstību.[4.] 

Satva guna, kas vistīrākā, apgaismo un atbrīvo no nelaimēm un slimībām. Tas, kas 

atrodas šīs gunas ietekmē, iegūst laimi un zināšanas. 

Radžas guna (kaislību guna) rodas no neierobežotām vēlmēm un iekāres, tā dēļ 

cilvēks ir saistīts ar darbībām un darbību rezultātiem. 

Tamas gunas ietekmes rezultāts – vājprāts, slinkums un miegs. 

Labvēlīgās gunas izpausmi var sajust, kad būtne ir apgaismota ar zināšanām, tīrību un 

veselību. 

Kaislību guna īstenojas pieaugot pieķeršanās objektiem, nekontrolējamām vēlmēm un 

nepārvaramām tieksmēm. 

Kad pieaug tamasa ietekme, tā nes sevī tumsonību, bezdarbību, neprātu un ilūzijas. 

Radžas ir kinētiska radoša enerģija, Tamas ir iznīcinošā vai potenciālā enerģija, bet 

Satva ir harmonijas stāvoklis. 

Satva gunu kontrolē Višnu, Radžas gunu – Brahma un Tamas gunu Šiva. 

GUNU 5 ELEMENTI 

 

Trīs gunas rada 5 elementus. No Satvas, kas sastāv no skaidrības, rodas telpa. No 

Radžasa, kas sastāv no aktivitātes, rodas uguns. No Tamasa, kas sastāv no inertuma, rodas 

zeme. Starp Satvu un Radžasu rodas smalks, bet kustīgs elements – gaiss. Bet starp Radžasu 

un Tamasu rodas ūdens , kas sevī ietver kā kustību tā inertumu. 

Šie elementi izpaužas 5 matērijas stāvokļos: ciets, šķidrs, starojošs, gāzveidīgs un 

telpisks. Tie atspoguļo jebkādas substances, visas redzamās un neredzamās Visuma matērijas 

5 blīvuma līmeņus. No psiholoģiskā aspekta tiem atbilst prāta stāvoklis un emocionālie 

stāvokļi. 
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5 augu daļas pančagas Ajūrvēdā atspoguļo attiecīgi 5 elementi. Sakne atbilst zemei, jo 

esot visblīvākā un zemākā daļa, savienojas ar to. Stiebrs un zari atbilst ūdenim, jo pa tiem 

kustās ūdens un auga sula. Ziedi atbilst ugunij, kas izpaužas gaismā un krāsā. Lapas atbilst 

gaisam, jo caur tām vējš kustina augu. Auglis atbilst telpai – auga smalkajai būtībai. Sēkla 

satur visus piecus elementus, ietverot sevī visa auga potenciālu. 

Ajūrvēda  radās, pateicoties viedo, patieso riši meditācijām. Tūkstošiem gadu viņu 

zināšanas pārgāja mutiski no skolotāja pie skolnieka un vēlāk šīs zināšanas kļuva par 

melodiskās sanskrita poēmas priekšmetu. Lai gan daudzi no šiem tekstiem laika gaitā bija 

nozaudēti, lielākā daļa ajūrvēdisko zināšanu ir saglabājusies. 

Šis viedums, kam sākums ir Kosmiskajā saprātā, tika uztverts riši sirdīs. Viņi apguva, 

ka apziņa – tā ir enerģija, kas izpaužas piecos pamatprincipos vai elementos: akašā, vaiju, 

agni, apasā un prithi. Ajūrvēdas pamatā ir 5 elementu koncepcija. 

Riši apzinājās, ka sākumā pasaule pastāvēja neizpaustas apziņas veidā. No šīs kopējās 

apziņas radās bezskaņas skaņa „AUM” kā smalka kosmiskā vibrācija. No šīs vibrācijas 

pirmais radās elements akaši jeb telpa. Pēc tam šis elements sāka kustēties un šī smalkā 

kustība radīja vaiju jeb gaisu, kas ir kustīgs ēteris (telpa). Telpas kustības veicināja berzes 

rašanos, kas ģenerēja siltumu. Siltuma daļiņas apvienojās radot intensīvu mirdzēšanas formu, 

no šīs gaismas radās agni jeb uguns. 

Tā telpa (ēteris) pārveidojās par gaisu, un tā bija tā pati telpa, kas vēlāk izpaudās 

uguns veidā. Parasti no siltuma ētera elementi izšķīst un izstiepjas, radot ūdens elementu, bet 

pēc tam sacietē, formējot zemes molekulas. Tādā veidā ēteris izpaužas 4 elementos: gaisā, 

ugunī, ūdenī un zemē. No zemes bija radīti visi dzīvie organismi, ietverot augu un dzīvnieku 

valsti, tāpat arī cilvēku. Zeme tāpat ietilpst neorganiskās substancēs, ietverot sevī minerālu 

valsti. Tādā veidā visa matērija radīta no piecu elementu klēpja. 

Visā matērijā pastāv šie pieci elementi. Ūdens – klasisks piemērs, kas pierāda to: ciets 

ūdens stāvoklis – ledus – pauž zemes principu. Slēpts siltums (uguns) ledū, izkausē to, radot 

ūdeni, bet pēc tam notiek pārvēršanās tvaikā, norāda uz gaisa principu. Tvaiks pazūd telpā jeb 

ēterī. Tādā veidā vienā substancē klāt ir visi pamatelementi: ēteris, gaiss, uguns, ūdens un 

zeme. 

Visi 5 elementi rodas no enerģijas, kas nāk no kosmiskās apziņas, visi pieci elementi 

pastāv matērijā visur Visumā. Tādā veidā, enerģija un matērija pārstāv vienotu sākumu. 

 

 



   
                       www.beautyschool.lv  
 

 
 

9 

CILVĒKS KĀ MIKROKOSMOS 

 

Cilvēks ir mikrokosmos. Tāpat kā 5 elementi atrodas visur matērijā, tāpat tie pastāv 

katrā cilvēkā. Cilvēka ķermenī ir daudz vietas, kur atrodas telpas elements. Piemēram telpa ir 

mutē, degunā, gremošanas-zarnu traktā, elpošanas ceļos, vēderā, krūškurvī, kapilāros, limfā, 

audos un šūnās. 

Telpa kustībā ir gaiss. Gaiss ir otrais kosmiskais elements, kustības elements. Cilvēka 

ķermenī gaiss izpaužas muskuļu daudzveidīgajā darbībā, sirds pulsācijā, plaušu darbībā, 

kuņģa sieniņu darbībā un zarnu trakta darbībā. 

Mikroskopā var redzēt ka pat šūna ir kustībā. Kā reakcija uz kairinājumu ir nervu 

impulsu darbība, kas izpaužas sensorās un motorās kustībās. Visas kustības centrālajā nervu 

sistēmā kopumā vada gaiss. 

Trešais elements – uguns. Uguns un gaismas avots saules sistēmā ir saule. Cilvēka 

ķermenī uguns avots ir vielmaiņa, metabolisms. Uguns darbojas gremošanas sistēmā. Uguns 

izpaužas kā intelekts pelēko smadzeņu šūnu vielā.  

Uguns izpaužas arī acu tīklenē, kas uztver gaismu. Tādā veidā, ķermeņa temperatūra, 

vielmaiņas process, domāšana un spēja redzēt – visa tā ir uguns funkcija. Visu metabolismu 

un fermentu sistēmu kontrolē uguns elements.  

Ūdens – ceturtais elements ķermenī, izpaužas kuņģa sulas sekrētā, siekalu dziedzeros, 

gļotās, plazmā un protoplazmā. Ūdens ir dzīvībai svarīgs, lai funkcionētu audi, orgāni un 

sistēmas ķermenī. 

Piemēram, organisma atūdeņošana, vēmienu un caurejas rezultātā, ir jānovērš 

nekavējoties, lai glābtu pacienta dzīvību. Ūdens ķermenī saucas par dzīvības ūdeni. 

Zeme ir piektais kosmosa elements, kas pastāv mikrokosmosā. Dzīve kļūst iespējama 

šajā līmenī, tāpēc ka zeme satur visu dzīvo un nedzīvo. Ķermeņa struktūrā – kauli, skrimšļi, 

kājas, muskuļi, saites, āda un mati ir no zemes elementa. 

 

DOŠAS 

 

  Uzskats par trim došām jeb trim cilvēka konstitucionālajiem tipiem ir Ajurvēdas 

pamats. 

   Viss sastāv no pirmelementiem, tā arī došas sastāv no:  

1. vatta = gaiss + ēteris; 
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2. pitta = uguns + ūdens (viens no tā izpausmes veidiem);  

3. kapha = ūdens + zeme. 

   Vadoties no tā, kādi elementi vai došas veido cilvēku, mēs varam konstatēt cilvēka 

pamatdabu, kā arī noteikt katram atbilstošo ārstēšanas virzienu. Atbilstošās došas tiek 

atpazītas pēc to raksturīgajiem atribūtiem: vatta – sausa, auksta, viegla, kustīga, smalka, cieta 

un rupja, pakļauta pārmaiņām un skaidra. Tā ir visspēcīgākā no došām, jo pēc būtības ir pats 

dzīvības spēks, taču vienlaikus arī visspēcīgāk formē slimības. Šī doša vada visu kustību un 

nes gan pittu, gan kaphu. Pitta – karsta, viegla, ar fluīda īpašībām, subtila un asa, ar 

nepatīkamu smaržu, mīksta un skaidra. Tieši pitta pārvalda karstumu, temperatūru un visas 

ķīmiskās reakcijas. Kapha ir auksta, slapja, smaga, lēna, ar iztrūkstošu dzīvīgumu. Tā ir 

statiska, blīva un it kā aizplīvurota ar mākoņiem. Tieši kapha uztur organisma materiālo 

sākumu un masas, savstarpējo sasaisti un balansu. 

   Vatta savā dabiskajā stāvoklī uztur gribas enerģiju, ieelpu, izelpu, kustību, impulsu 

realizāciju, audu līdzsvaru, sajūtu orgānu asumu. Kad ir uzbudināta, tā izsauc sausumu, 

pārmērīgas pigmentācijas perēkļus, vajadzību pēc siltuma, tremoru (trīci), vēdera uzpūšanos, 

aizcietējumus, fiziskā spēka samazināšanos, bezmiegu, sajūtu orgānu uztveres asuma 

samazināšanos, nesakarīgu runu un ātru nogurdināmību. 

   Pitta normālā stāvoklī atbild par gremošanu, siltumražošanu, vizuālo uztveri, bada un 

slāpju sajūtu, labu ādas stāvokli, intelektu, mērķtiecību, vīrišķību, kā arī par ķermeņa 

„mīkstumu”. Uzbudināta pitta izsauc dzeltenu nokrāsu urīnam, izkārnījumiem, ādai un acīm, 

kā arī bada sajūtu, slāpes, dedzināšanas sajūtu un dziļu miegu. 

   Kapha normālā stāvoklī nodrošina stingrību un stabilitāti, ķermeņa bioloģisko šķidrumu 

līdzsvaru, locītavu „eļļošanu” un tādas pozitīvas emocijas kā mierīgumu, mīlestību un 

piedošanu. Ja kapha ir neitralizēta (jādomā – traucēta), pazūd gremošanas potenciāls, uzkrājas 

krēpas (flegma), gļotas, rodas pārguruma un smaguma sajūta, izsauc bālumu, salšanas sajūtu, 

ekstremitāšu tonusa zaudēšanu, apgrūtinātu elpošanu, klepu un paaugstinātu miegainību. 

   Vatta koncentrējas resnajā zarnā, gurnos, ķermeņa sānu daļā, kaulos un taustes (taktilās) 

uztveres orgānos. Galvenokārt tā lokalizējas resnajā zarnā, kur uzkrājas, izsauc saslimšanu un 

no kurienes to var tieši izvadīt. 

   Pitta koncentrējas tievajā zarnā, kuņģī, tauku dziedzeru izdalītajos sviedros, asinīs, plazmā. 

Galvenokārt tā uzkrājas tievajā zarnā, no kurienes to var izvadīt. 
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   Kapha koncentrējas krūšu kurvī, kaklā, galvā, aizkuņģa dziedzerī, ribās, plazmā, taukaudos, 

degunā un mēlē. Galvenais centrs ir kuņģis, kur uzkrājas un izsauc saslimšanu, un no 

kurienes to var tieši izvadīt. 

 

TRĪS DOŠU FUNKCIJAS  

 

Vatta (telpa + gaiss) Pitta (Uguns + Ūdens) Kapha (Ūdens + Zeme) 

Kustība Ķermeņa siltums Stabilitāte 

Elpošana Temperatūra Enerģija 

Dabiskās vajadzības Gremošana Ziežviela 

Audu transformācija Uztvere Taukainība 

Motorās funkcijas Sapratne Piedošana 

Sensorās funkcijas Bads Skopums 

Nepamatotība Slāpes Pieķeršanās 

Izdalīšanās Intelekts Uzkrāšanās 

Izvadīšana Dusmas Pārvaldīšana 

Bailes Naids Iegūšana 

Tukšums Skaudība  

Nemiers   
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VATTAS, PITTAS UN KAPHAS ATRAŠANĀS VIETA 

 
 

TRĪS DOŠAS UN AUGI 

   Trīs došas eksistē arī starp augiem. Kapha augiem raksturīga vētraina augšana, izcila 

lapotne un liels sulas daudzums; tie ir blīvi, smagi, sulīgi, ar augstu ūdens saturu. Vattas augi 

izceļas ar trūcīgu lapotni, tie ir rupji, ar ieplaisājušu mizu, greizi, ar kroplīgiem zariem, 

nevienmērīgu augšanu un tajos ir maz sulas. Pittas augi atšķiras košām krāsām un krāšņiem 

ziediem; sulu daudzums mērens, sula var būt indīga vai arī izsaukt apdegumus. 

   Augsni, klimatu, ģeogrāfiskās zonas un valstis arī var iedalīt došu tipos. Pateicoties tādai 

klasifikācijai mēs labāk saprotam tām atbilstošās dzīvības formas un adaptēšanās veidus. 

Sakņu sistēma un augu miza (pārstāv zemes un ūdens elementus) iedarbojas galvenokārt uz 

kaphas stāvokli. Ziedi (uguns) iedarbojas uz pitas stāvokli. Lapas un augļi (gaiss un ēteris) 

galvenokārt iedarbojas uz vatu. 

  

TRĪS DOŠAS UN SLIMĪBU ĀRSTĒŠANA 

 

   Ārstējot (ar jebkuru metodi, t.sk. ar zālītēm) nepieciešams zināt ne tikai cilvēka individuālo 

konstitūciju, bet arī slimības raksturu. Ārstējot to pašu slimību dažādiem tipiem, līdzekļi var 
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atšķirties. Astma var rasties vairāku iemeslu dēļ: ja traucēta kapha - ir pārmērīgs ūdens 

daudzums plaušās; ja traucēta vata (plaušu nervu pārmērīgs jūtīgums); mitra siltuma 

uzkrāšanās plaušās ir traucēta pitta. Visos gadījumos vienāda ārstēšana nedos vienādus 

rezultātus. 

   No otras puses – viena un tā pati konstitūcijas problēma var radīt priekšnoteikumus 

dažādām saslimšanām. Tādā gadījumā tās visa var izārstēt ar analoģiskiem līdzekļiem – 

samazinot došu. Paaugstināta vata, piemēram, var izpausties kā lumbago, artrīts, aizcietējumi, 

galvas sāpes, ādas sausums, vēdera pūšanās un slikta gremošana. No visiem minētajiem 

simptomiem var izvairīties ar viena profila ārstēšanu. Vienu atskaites punktu varam iegūt, 

zinot, kādos gadījumos ir efektīga tā vai cita zālīte. Ziņas par to, uz kādu no 

konstitucionālajiem tipiem augs iedarbosies, dod citu atskaites punktu. Ievērojot abas līnijas, 

kas papildina viena otru, mēs iegūstam daudz lielākas iespējas slimības ārstēšanai. 

 

CILVĒKU KONSTITŪCIJU PAMATTIPI AJŪRVĒDĀ 

 

 Dipaks Čopra: „Jūsu konstitucionālais tips ir forma, kurā jūs esat atlieti, taču tas nav 

jūsu liktenis”. 

 Atraduši sevi kādā no šīm formām, jūs vienalga ar savām visām domām, jūtām un 

spējām esat unikālas būtnes. Pārspriedumi neataino visu iespējamo individuālo īpašību 

daudzveidību. Daudz pilnīgāku jūsu iedzimtās un faktiskās konstitūcijas analīzi spēs dot 

vienīgi pieredzējis un ajūrvēdu studējis ārsts. 

VATTA TIPS 

    Cilvēki, kuriem pārsvarā ir gaisa stihija, stiprā mērā ir pakļauti pārmaiņu īpašībai. 

Viņu dzīvības enerģija plūst strauji un dažkārt mudina viņus uz lēcienveidīgām darbībām. 

Līdzīgi kā vējš, viņi savu fizisko un prāta enerģiju dažreiz var izpaust kā vētra, bet citreiz kā 

viegla brīze. Raksturojot šādas personības, jāizceļ viņu dzīvīgums, dzirksteļošana, spēja 

aizraut, radoša pieeja un runātīgums, kas dažkārt nepakļaujas aprēķinam. Tas viss „vatas” 

cilvēku mūsdienu pasaulē var padarīt nestabilu, pa dzīvi viņš iet lieliem soļiem, izceļas ar 

lieliem iedvesmas un jūtu uzplūdiem, mīl biežas pārmaiņas. Tā kā  šie cilvēki atrodas 

pastāvīgā kustībā. Viņu dienas kārtība ir nenoteikta. Vattas tipa cilvēki jebkurā dienas laikā 

http://www.champi.multiservers.com/ayrveda.htm
http://www.champi.multiservers.com/prana.htm
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var izjust izsalkumu vai arī doties pie miega. Sakarā ar to viņiem ir neregulāra gremošana. 

Šodien viņiem no tā var nebūt nekādu problēmu, taču rītdien var rasties vēdera aizcietējums. 

   Vattas cilvēki ir slaidi, ar šauru un plānu ķermeņa uzbūvi. Vairumam no viņiem nav 

problēmu ar lieko svaru. Viņiem ir ļoti grūti vai pat neiespējami pieņemties svarā. Viņi ir 

spējīgi ļoti sajūsmināties un ārkārtīgi jūtīgi reaģē uz visu, kas pozitīvi vai negatīvi aizskar 

viņu jūtas. Troksni viņi pacieš  ar lielām grūtībām. 

Vattas tipa pamatpazīmes: 

• Dzīves devīze – pārmaiņas 

• Mazs svars un viegla ķermeņa uzbūve 

• Tendence uz sausu ādu 

• Neregulāra bada sajūta un atbilstoša gremošana 

• Tendence uz aizcietējumiem 

• Tendence uz meteorismu 

• Sekls un tramīgs miegs 

• Riebums pret aukstu un vējainu laiku 

• Liela spēja iedvesmoties 

• Ļoti augsts jūtīgums un īsa atmiņa 

• Ātras darbības 

• Tendence pašam sev sagādāt rūpes. 

Kad vattas tips zaudē līdzsvaru: 

   Šī tipa cilvēki ātri zaudē līdzsvaru, kad viņi ir pārmēru aktīvi un pārāk maz atslābinās. 

Arī  pārmērīga kārumu lietošana, pēkšņas būtiskas dzīves pārmaiņas, fiziska pārpūle un 

psihiska pārslodze atņem līdzsvaru. Bez tam, traucējumus rada arī izlaista ēdienreize, 

pārmērīgs aukstas, sausas un nevārītas barības daudzums, pārāk īss miegs, arī auksts, vējains 

laiks un ceļojumi. 

   Vattas enerģijas galvenā funkcija ir CNS vadīšana. Nepārtraukta kairinātāju pārpilnība 

pastiprina vattas cilvēku dzinējspēku, tādēļ iespējamas asas reakcijas drebuļu, krampju, 

pēkšņu lēkmju veidā. Ja šo cilvēku nervu sistēma tiek hroniski kairināta, tad bieži var rasties 

psihosomatiski traucējumi. Vattas dvēseles tipiska reakcija ir spēcīga baiļu sajūta un dvēseles 

tukšuma sajūta. Šiem cilvēkiem ir nosliece pārāk rūpēties par sevi, kas var novest pie miega 

traucējumiem. 
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   Citi tipiski traucējumi: raupja, asa āda, trausli, rievaini nagi, sausa mēle un viegli brūngans 

ādas tonis. Sakarā ar noslieci uz sausumu, vattas tipa cilvēki cieš no aizcietējumiem. Tipiska 

ir arī svara zaudēšana un tendence uz kuņģa nervu saslimšanām. Var rasties galvas reiboņi, 

augsts asinsspiediens, muskuļu sasprindzinājums, sāpes uz nervu pamata un locītavu sāpes. 

   Kam jāpievērš uzmanība: Starp vattas tipa cilvēkiem bieži sastopamas „klasiskas stresa 

personības”, kas no vienkārša impulsa nonāk stipra uzbudinājuma stāvoklī. Ja ir šāds 

konstitucionālais tips, tad, lai izvairītos no saslimšanām, ļoti svarīgs ir piemērots laiks 

relaksācijai, pietiekams miegs un regulārs dzīves ritms. Lai gan vattas tipam šāds ieteikums ir 

visgrūtāk realizējams praksē, tikai tā šie cilvēki var sasniegt vispārējās pašsajūtas 

uzlabošanos. 

   Vattas došas cilvēks līdzsvarotā stāvoklī spēj izstarot lielu burvību. 

   Padoms: palaikam ļaujiet dvēselei brīvi pavaļoties – vattas tipa cilvēkiem ir svarīgi 

atslēgties no ikdienības. 

 

PITTA TIPS 

    Uguns daba un dzīves devīze – intensitāte, tādas ir pittas tipa galvenās pazīmes. 

Daudz pittas ir rudmatainos cilvēkos un tajos, kam ir rozā sejas krāsa. Godkāre, mērķtiecība, 

kā arī pēkšņi niknuma uzliesmojumi ir citas tipiskas pittas cilvēku tendences. Uguns šai 

konstitūcijai dod intensitāti un iespraukšanās (caursišanas) spēju; tādēļ pittas cilvēkiem 

patiesi ir cīnītāju un līderu daba, kas ar lielām grūtībām pacieš pakļaušanos. Pa dzīvi viņi iet 

mērķtiecīgā gaitā, viņiem ir ass analītisks prāts un labas koncentrēšanās spējas. Viņu laiks ir 

saplānots un viņi izvairās to velti tērēt. 

   Pittas cilvēki parasti ir vidēja auguma un slaidi, proporcionāli un labi būvēti. Vielu maiņa 

viņiem funkcionē labi, viņi stipri svīst, daudz ēd un viņiem ir teicama gremošana. Priekšroku 

viņi dod uzturam ar saldu, rūgtu un sīvu garšu. Ja uguns stihija atrodas līdzsvarā, tad pittas 

cilvēks iekšēji ir mierīgs un apmierināts. Attiecībā uz saviem dzīves pavadoņiem viņš izturas 

labsirdīgi un ar mīlestību. Ļoti jūtīgs pret vizuāliem iespaidiem. 

Pittas tipa pamatpazīmes: 

• Dzīves devīze: intensitāte 

• Vidēja miesasbūve 

• Āda: no normālas līdz jūtīgai 
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• Nosliece uz vasarraibumiem, rudiem matiem, dzimumzīmēm 

• Stipra bada sajūta, laba gremošanas spēja 

• Priekšroka aukstiem ēdieniem un dzērieniem 

• Nelabprāt pieļauj, ka izpaliek ēdienreize 

• Riebums pret karstu laiku 

• Vidēja uztveres spēja un atmiņa 

• Darbojas ar mērenu ātrumu 

• Labs orators, ass prāts 

• Ātri uzbudinās vai iekaist 

Kad pittas tips zaudē līdzsvaru: 

    līdzsvara traucējumi pittas cilvēkam var rasties, ja viņa ikdienai raksturīgs stress, 

steiga un laika trūkums. Piemēram, kad laika trūkuma dēļ jāizlaiž ēdienreize vai pittas cilvēks 

ir sliktā noskaņojumā, taču spiests savu neapmierinātību vai sakaitinājumu slēpt no 

apkārtējiem. Ja līdzsvars ir izjaukts, tad viņa ugunīgā enerģija bieži izlādējas agresīvas 

uzvedības veidā, regulāru niknuma uzliesmojumu veidā vai neauglīgā kriticismā. Stresa 

situācijās viņš var būt nepacietīgs, uzbudināms un ļoti nikns. Skaudība, naids, neiecietība un 

aizspriedumainība ir pittas cilvēka raksturīgās reakcijas, kad viņa došas zaudējušas līdzsvaru. 

Bez tam šīs konstitūcijas cilvēki nespēj izturēt ilgstošu atrašanos karstumā vai saulē un nemīl 

pārāk sāļu, pārāk skābu vai asām garšvielām bagātu ēdienu. 

    Ķermeņa līmenī pittas traucējumi izpaužas sekojoši: viegli iedzeltena ādas nokrāsa, 

stipra svīšana, nosliece uz karstuma dūrieniem, kodīgs ķermeņa aromāts, miega traucējumi, 

nepietiekama gremošana un slikta aknu funkcija, nosliece uz iekaisumiem, ekzēmām un 

asiņošanām, kā arī grēmas (dedzināšana), kuņģa un zarnu čūlas, spēcīga bada un slāpju 

sajūta, ādas slimības. 

    Kam jāpievērš uzmanība: parasti šim konstitūcijas tipam ir raksturīga laba veselīga 

ķermeņa uzbūve. Tas galvenokārt saistīts ar labu gremošanu. Gremošana nodrošina 

organisma aizsargspējas un sekmē veselīgu audu būvēšanu. Pittas cilvēkam jāmācās atrast 

pareizu attiecību starp aktivitāti un atpūtu. Uguns enerģija bieži viņu mudina sevi pārslogot 

un pārsniegt savu individuālo stresa kritisko slieksni. Kopumā ņemot, pittas cilvēkiem jāseko, 

lai viņu dzīves ritms būtu regulārs un izlīdzināts. Jums jāizvairās no visa, kas vēl vairāk 

uzpūš jūsu iekšējo uguni, piemēram, no asa ēdiena vai uzturēšanās stiprā karstumā. 

    Padoms: Ja piederiet pittas tipam, esiet draudzīgi pret sevi un citiem! Ja jūs pēkšņi 

pārņem radžass, tad apzināti uz dažām sekundēm aizturiet elpu plaušās un pasakiet sev 
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„stop”! Jūs pārliecināsities, ka tas mazina jūsu dusmas. Pavingrinieties ar šo paņēmienu jau 

ikdienas situācijās. Jūs manīsiet, ka notiek brīnums: jūsu tuvinieki un jūsu pašu veselība gūs 

pozitīvas izjūtas. Un sagādājiet sev pietiekamā daudzumā dīkus brīžus un atslābumu. 

  

 

KAPHA TIPS 

    Cilvēki, kam pārsvarā ir ūdens-zemes stihija, dzīvo ar devīzi „aukstasinība”. Viņi ir 

mierīgi, izturīgi un līdzsvaroti, ar lielu dzīvotspēku un pašsavaldīšanos. Viņi ar abām kājām 

stāv stipri uz zemes un viņus var dēvēt par rātnām skudrām, kas pat smagu fizisku darbu spēj 

pildīt savaldīgi un enerģiski. 

    Tā kā kaphas cilvēkus nav viegli izvest no miera stāvokļa, viņu dzīves ritms vērtējams 

kā lēnīgs. Viņiem vajag vairāk laika kā vattas vai pittas cilvēkiem, lai pārstrādātu jaunus 

iespaidus. Sakarā ar to viņiem piemīt laba ilgstošā atmiņa. Visi lēmumi tiek lēni apsvērti un 

pēc tam apzināti pieņemti. Pie viņu dzīves veida pieder apmierinātība ar faktisko situāciju un 

cenšanās saglabāt to. Pateicoties savai apmierinātībai viņi izstaro aukstasinību, kas izraisa 

apkārtējo simpātijas. 

    Kaphas tipa cilvēki nespēj agri celties; viņi lēni mostas un mīl ilgāk pagulēt gultā. 

Līdzsvarotam kaphas cilvēkam ir teicama veselība un laba pretošanās spēja dažādām 

saslimšanām. Ķermeņa uzbūvi kaphas konstitūcijas cilvēkiem iezīmējas ar spēku un 

smagumu. Dažkārt viņi izskatās piezemēti, ar platiem gurniem un (vai) pleciem. Starp citu, 

problēmas ar svaru un lēnā gremošana šim tipam nereti sagādā grūtības. Jāpiebilst, ka 

dvēseles krīžu laikā kaphas cilvēki mierinājumu meklē ēdienā. Priekšroku viņi dod asam 

ēdienam. 

Kaphas tipa pamatpazīmes: 

• Dzīves devīze: aukstasinība 

• Izturīga, smaga ķermeņa uzbūve 

• Tendence uz gludu, eļļainu ādu 

• Stipri, drīzāk tumši mati 

• Vāja bada sajūta, lēna gremošana 

• Regulārs ilgstošs, dziļš miegs 

• Riebums pret mitru, aukstu laiku 

• Lēna uztveres spēja, laba atmiņa 

• Lēna, metodiska darbošanās 
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• Visai lēni uzbudinās vai iekaist 

• Lēna, līdzsvarota personība 

Kad kaphas tips zaudē līdzsvaru 

    Neskatoties uz labo vispārējo veselības stāvokli, kaphas konstitūcijas cilvēkiem arī 

jāseko savai fiziskajai, intelektuālajai un dvēseles veselībai. Īpaši, kad viņu lēnais dzīves 

ritms viņus noved pie interešu trūkuma, nepietiekamas iniciatīvas un fiziska inertuma. 

    Nepietiekama slodze kaphas cilvēkiem izsauc negatīvu stresu jeb līdzsvara 

traucējumus. Pašsavaldīšanās kaphas cilvēkiem ir augstā līmenī, kas saistīts ar viņu iekšējo 

briedumu un aukstasinību. Taču ilgstošs stress šī pozitīvā īpašība pakāpeniski var pārvērsties 

par piespiedu niknuma stāvokli. Laikā, kad cita tipa cilvēki elastīgāk pieskaņojas jaunajām 

situācijām, kaphas tipam ir nosliece saglabāt esošo. Tādēļ viņi bloķē paši sevi, kas var novest 

pie viņu dzīves enerģijas pastāvīga sastinguma un depresijām. Mantkārība, skaudība, alkatība 

un atsacīšanās (no saviem iepriekšējiem solījumiem) ir tipiski uzvedības piemēri, kas kaphas 

došā ir traucējumi. Organismā rodas nosprostojumi, kurus var ievērot pēc raksturīgiem 

simptomiem: ādas krāsa mēdz būt bāla, rokas un kājas bieži aukstas. Cita tipiska līdzsvara 

zuduma pazīme ir fiziska smaguma sajūta, kas izpaužas pirmām kārtām ar ilgu iešūpošanos 

rīta cēlienā. Bez tam šī tipa cilvēkiem ir nosliece pieņemties svarā un pārmēru ilgi un daudz 

gulēt. Veselības traucējumi izpaužas ar kaphas sarežģījumiem elpošanas ceļu saslimšanās, 

mitruma uzkrāšanās audos, smagums locekļos un nosliece uz alerģijām un diabētu 

(cukurslimību). 

 Kam jāpievērš uzmanība: tā kā nepietiekama slodze var būt par iemeslu kaphas 

līdzsvara traucējumos, šī tipa cilvēkiem no tādas galējības jāizvairās. Svarīgākais uzdevums 

nepietiekamas noslodzes apstākļos ir nodrošināt kustīgumu. Intelektuālajā un garīgajā līmenī 

priekšplānā jābūt personiskajai pilnveidošanai. Lai izvairītos no saslimšanām, apmācības 

mērķis ir elastība un atbrīvošanās. 

    „Atlaišana” un „kustība” – šie divi ir kaphas tipa maģiskie vārdi. Tikai tad kaphas 

cilvēka dzīves ritms necietīs no stagnācijas un apstāšanās. Padoms: Iekšējā un ārējā aktivitāte 

kaphas tipam ir visai svarīga. Veselības nodrošināšanas labad viņiem nepieciešams 

intelektuāls uzbudinājums un fizisks līdzsvars. Ja jums ir kaphas tendenču pārsvars, 

nospraudiet sev arvien jaunus mērķus un centieties tos sasniegt iepriekš noliktajā laikā.  

  

ĀJŪRVĒDA KĀ ĀRSTEŠANAS METODE 
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Ājurvēda ir metode, kas palīdz organismam palīdzēt pašam sev. Saskaņā ar Ājurvēdu, 

visām slimībām ir psihosomatisks raksturs. Gan prāts, gan ķermenis ir iesaistīti un jāņem 

vērā, ka atjaunojot veselību jāsaglabā labsajūtu. Ājurvēdas medicīnā ir būtiski zināt katra 

pacienta konstitucionālo tipu, pirms tiek uzsākta ārstēšana.  

Ājurvēdas mērķis ārstējot ir atjaunot pacienta dabisko došu līdzsvaru, tās nomierinot, 

tādējādi novēršot saslimšanas cēloni un simptomus. Kad došu līdzsvars ir atgūts, jāatjauno 

slimības novājinātie audi. Ārstēšanas efektivitāte būs atkarīga no daudziem faktoriem, to 

skaitā pacienta fiziskā un mentālā spēka pārvarēt šo slimību, laika perioda, ko pacients 

pavadījis slimojot, pacienta vecuma, uzcītības, sekojot ieteikumiem, un no ieteikumu 

atbilstības. Jo ilgāk esat slimojis, jo ilgāka un grūtāka būs došu dabiskā līdzsvara atgūšana. 

Atgūt došu līdzsvaru un pilnībā atjaunot audus grūtāk arī tad, ja esat vātas vecumā, jo jūsu 

vielmaiņa dabiski palēninās. 

Galvenās Ājurvēdas ārstniecības metodes ir ārstnieciskie augi širodara un 

pančakarma, kurus izmanto Rietumos, bet daudzas citas metodes, kuras izmanto kā papildu 

ārstnieciskās metodes, Ājurvēdā ir tikušas izmantotas jau tūkstošiem gadu. Pie tām pieder 

masāžas, marma punkta manipulācija, krāsu un dārgakmeņu terapija, esences un enerģetizēti 

ārstniecības līdzekļi, mūzika un runāšana dziedošā balsī, meditācija, joga. 

Širodara - nepārtraukta siltas eļļas plūsma uz pieres. Tā var sniegt ļoti dziļu 

relaksācijas stāvokli un palīdzēt atrisināt dziļas neatrisināmas emocijas. Tā ir ļoti nomierinoša 

satrauktam prātam.  

Pančakarma - šis dziļais attīrīšanās process ļauj ķermenim atbrīvoties no pārmērīgām 

došām un toksīniem ķermeņa šūnās, "savākt" tos zarnu traktā un izvadīt ārā no organisma. 

Pančakarma ietver piecas darbības. Tā ir ārstnieciskā vemšana, ārstnieciskā caurejas 

izraisīšana, ārstnieciskā klizma, deguna kanāla attīrīšana  un asins nolaišana. 

Ir speciāla Ajūrvēdas masāža ar eļļām, kas ir daļa no organisma attīrīšanas kompleksa, 

bet ir pieejamas arī eļļas masāžas ar citu iedarbību, piemēram, relaksējošu, matus 

nostiprinošu vai pretcelulīta iedarbību. Masēties var gan slimības ārstēšanas nolūkos, gan tīri 

profilaktiski, tomēr ne biežāk kā reizi sešos mēnešos. Latvijā Ajūrvēda cieši sadarbojas ar 

tradicionālo medicīnu. Jebkurš pacients vispirms tiek pārbaudīts ar tradicionālām metodēm: 

tiek ievākta anamnēze, veikta vizuāla apskate, pulsa diagnostika, citas diagnostikas. Ja ir 

norādes uz nepieciešamu ķirurģisku iejaukšanos, pacientu nosūta pie ķirurga. Ajūrvēdas 
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metodes tiek sekmīgi pielietotas pacienta rehabilitācijai pēcoperācijas periodā, arī pēc 

onkoloģiskām operācijām. Ar Ajūrvēdas metodēm var ārstēt jebkuru kaiti, tās uzlabo 

pašsajūtu, samazina svaru. Ārstēšanu var pārtraukt un atsākt, kad vien pacients vēlas, tomēr 

jāzina, ka Ajūrvēdas metožu iedarbība ir lēnāka, ilgstošāka, bet arī efekts ir ilgstošs. Pēc 

konsultācijas pacients pats izsver, vai viņš būs spējīgs sekot Ajūrvēdas medicīnas metožu 

noteikumiem, vai nē. Ja pacients tomēr ir izvēlējies ārstēties ar Ājūrvēdas metodi, tad viņam 

ir jābūt gatavam daudz strādāt ar sevi, dažreiz pat krasi mainīt savus dzīves un ēšanas 

ieradumus. 

AJŪRVĒDAS PREPARĀTI 

 

Visi Ājurvēdas preparāti tiek iegūti no augiem un minerāliem. Tie ir pulveru, pastu (zaptes), 

eļļu, tablešu, eliksīru un novārījumu viedā. Pārsvarā visi šie preparāti nāk no Šrilankas, 

Indijas.  

Ājurvēdā  izmanto daudzus augus, arī mums zināmo ziemas ķirsi, ginko bilobu, 

asparagu. Tiek izmantotas ļoti daudzas komplicētu sastāvu eļļas.  Tās iegūst, ilgstoši ( līdz 10 

dienām) vārot kopā bāzes eļļu (sezama eļļu) ar dažādu augu vai eļļu kombināciju. Pirms 

lietošanas (ierīvēšanas, iemasēšanas) eļļu jāsasilda, lai pastiprinātu tās iedarbību. Līdz šim, 

pareizi pielietojot Ājurvēdas medicīnas metodes, nav novērotas blaknes. Protams, ķermeņa 

masāžām ir kontrindikācijas, piemēram, plaši iekaisuma perēkļi. 

Ajūrvēdas produktus, tāpat  nevar lietot, jo nepieciešama konsultācija, kur paskaidro 

kas un cik daudz jālieto. Interesantākais, ka, lai gan tās ir zāles, taču oficiāli tās Latvijas 

Pārtikas centrs ir atzinis par uztura bagātinātājiem.  

 

AJŪRVĒDAS MASĀŽA 

 

  Tā ir stingri reglamentēta, sena Indiešu masāža, kas pazīstama jau 5000 gadu. Masāžā 

izmantotas ēteriskās eļļas tiek stimulēti Marmas punkti – ir mezgla punkts, vieta, kur savienojas 

divas vai vairākas ķermeņa sākotnes – mamamsa (muskuļi), sira  (asinsvadi), snaju ( saites), 

sandihi ( locītavas). Masāža stimulē organisma funkcionēšanu un palīdz atbrīvoties no stresa, 

dod enerģiju. Iedarbojas gan fiziski, gan garīgi, nomierina, līdzsvaro Vata, Pita, Kafa – trīs 

cilvēku uzbūves pamattipus.  
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Ajūrvēdas masāža nav dziļa, tā ir glāstoša, relaksējoša, lai iestrādātu eļļu pa enerģijas 

līnijām tā, kā tās plūst organismā. Kā bāzes eļļu Ajūrvēdā izmano Sezama eļļu, kurai tiek 

pievienoti augu ekstrakti. Lai izvadītu no šūnām toksīnus un tās attīrītu pirms ārstēšanas, 

dažkārt izmantoto tvaika peldes. Ārstēšanas procesā tiek izmantotas augu un garšvielu tējas, 

novārījumi, pulveri, eļļas, ievārījumi, medus, melnais sāls, minerālvielas.  

 Masāžu nedrīkst veikt, ja telpā atrodas kāda cita persona vai mājdzīvnieks. Masāžu 

neveic, ja pacientam ir augsta temperatūra, traumas vai onkoloģiskas slimības, jo iespējama 

strauja slimības progresēšana. Aizliegts veikt masāžu arī tad, ja pacientam ir paplašinātas 

vēnas sejas un plecu rajonā, ja novērota psoriāze.  

 Masierim aizliegts masēt pacientu ātrāk kā divas stundas pēc ēšanas un menstruāciju 

laikā. Vēlams masēt gaišās drēbēs – baltās, gaiši zaļās, rozā, dzeltenās un pēc katra pacienta 

mainīt. Rokām jābūt tīrām, veselām, bez tulznām un nagu lakas. Gan pacients, gan ārsts 

masāžas laikā nedrīkst atstāt nekādas rotaslietas. Masieris pirms masāžas veic nelielu 

meditāciju.  

 

MASĀŽA CHAMPI 

 Champi jeb ieziešana ar prāmu. No šī vārda vēlāk radies vārds šampūns. 

Čampi - ķermeņa augšdaļas un galvas masāža ar ēterisko eļļu pielietošanu.Tā ir masāža, kas 

iedarbojas trīs līmeņos: pret stresu, līdzsvaro Vatta, Pitta, Kapha, līdzsvaro čakru enerģiju. 

Palīdz izvadīt toksīnus, uzlabo redzi, noņem acu muskuļu sasprindzinājumu, atslābina sejas 

muskuļus, uzlabo domāšanu, uzlabo kuņģa un zarnu trakta darbību. Palīdz noņemt nogurumu 

,atveseļo nervu sistēmu, masāža iedarbojas uz visu ķermeni un orgāniem. Attīsta 

parapsiholoģiskas spējas.  

 Masāžas ietekmē atslābinās muskuļi, aktivēta limfas cirkulācija,asinsrite, pieaug 

skābekļa daudzums asinīs. Palielinās locītavu kustība. Īpaši labus rezultatus iespējams 

sasniegt, ārstējot trauksmes un depresijas sindromu, dažādas izcelsmes galvassāpes. Palīdz 

ārstēt deguna blakusdobumu iekaisumus, sprandas un kakla sāpes. 

 Masāžas kurss ir 6-10 reizes katru otro dienu, profilaktiskais – 1-2 reizes nedēļā trīs 

mēnešus. Pēc tam obligāts mēnesis pauze. Masāžas laikā pacients sēž krēslā ar taisnu muguru, 

kājas bez apaviem, rokas un kājas nav sakrustotas. Secīgi tiek masēta plecu, roku, kakla, 

galvas josla. Kustības ir stingri reglamentētas un notiek pa cilvēka enerģētiskajām līnijām un 

punktiem. Masāža ilgst aptuveni stundu.  
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 Masējot jāņem vērā, ka dažādu pirkstu pieskārieni dod atšķirīgu rezultātu. Īkšķis 

simbolizē ēteru, ar to masē, ja nepieciešams palielināt dzīvības spēkus, paātrināt domāšanu, 

bet nav ieteicama uztraukuma un nervu uzbudinājuma gadījumā. Rādītājpirksts ir cilvēka ego 

simbols, ar to masēt nav ieteicams. Vidējais pirksts ir saistīts ar uguns enerģiju un palīdzēs 

tiem, kuri salst un nepieciešama domu skaidrība. Nav ieteicams tad, ja ir dusmas. Zeltneša 

stihija ir ūdens, labi izlīdzina nervu saspringumu. Nedrīkst lietot, ja ir liekais svars un 

pārgurums. Mazais pirkstiņš saistīts ar zemi, labi palīdz dusmīgiem cilvēkiem.  

 

MASĀŽA ABHJANGAABHJANGA ABHJANGA 

 Masāža ilgst aptuveni 1,5 stundu. Tā ir maiga, taču uzstājīga visa ķermeņa masāža - 

no galvas līdz kājām, izmantojot lielu daudzumu siltas Ajūrvēdiskās eļļas. Eļļu izvēlas saskaņā 

ar prakriti (psihosomatisko uzbūvi) un saslimšanām. Šis ir eļļas masāžas veids. Katram 

pacientam individuāli tiek izvēlēta atbilstošā eļļu kombinācija. Masāžas laikā cilvēka ķermenis 

secīgi no visām pusēm tiek noklāts ar sasildītu eļļu – ārsts uzaicina klientu noteiktā kārtībā 

mainīt ķermeņa stāvokli.  

 Pēc masāžas - tvaika pirts 10 - 15 minūtes, tad karsta duša, lai eļļa maksimāli iesūktos 

un toksīni tiktu izvadīti pēc iespējas lielākā daudzumā.  

 Masāža sniedz dziļu relaksāciju un atjauno ķermeni. Regulāra praktizēšana mazina 

stresu, trauksmes un iztukšotības sajūtu, kā arī Vattas disbalansu. Baro ķermeni, pagarina 

mūžu, sniedz labu miegu, uzlabo ādas struktūru. Šī masāža uzlabo pasaules uztveri un stabilizē 

psihisko stāvokli. Ārstēšana ir labākais ceļš, lai kontrolētu un līdzsvarotu Vattu ķermenī. [8.] 

 Visai svarīgi ir arī tas, ka masāžas kustības ir stingri reglamentētas – tās izdara pa 

cilvēka enerģētiskajām līnijām un t.s. Marmas punktiem. Tas sekmē nevajadzīgo vielu izvadi 

no organisma un cilvēka enerģētikas sakārtošanu, arī patīkamu atslābināšanos. Ar šo masāžu 

palīdzību daudziem klientiem izdodas atbrīvoties no liekā svara.  

Abhjangas masāža ietilpst Pančakarmas ārstēšanas kursā, bet tā var būt arī patstāvīga 

ārstēšanas procedūra.  

 

MASĀŽA MUKHABJANGA 

 Masāžas ilgums aptuveni1,5 stunda. Ietver galvas, sejas, kakla, dekoltē, roku un 

vēdera masāžu, lietojot speciālu Ajurvēdas eļļu. Pēc masāžas attīroša un barojoša maska. Šī 
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masāža savelk un baro sejas ādu, uzlabo tās struktūru, izlīdzina mīmikas grumbas. Labvēlīgi 

ietekmē visu organismu. Izvada no ķermeņa šlakvielas un toksīnus, piesātina to ar prāmu. Ļoti 

atslābinošs un atjaunojošs efekts. Labākā rezultāta sasniegšanai tiek rekomendēts kurss ar 10 

procedūrām. Tās ir zināšanas par organisma attīrīšanu, audu atjaunošanu, ādas barošanu, ādas 

tonizēšanu. Masāža attīra nadi (smalkie kanāli), lai enerģija var brīvi ieplūst organismā. Lai 

kanāli attīrītos pareizi, masieris veic kustības noteiktā secībā.  

 

MASĀŽA SAMBAHANA  

 

Tulkojumā no sanskrita “masāža ar eļļu”. Sambahanas visa ķermeņa masāža ir jau 

gadu tūkstošiem senas zināšanas par cilvēka ilgu mūžu un stipru veselību, masāža ne tikai 

dziedina fizisko ķermeni, bet tā arī attīsta un pilnveido garu. Šī masāža spēcīgi atslābina, 

noņem sasprindzinājumu, dod enerģiju, atveseļo un harmonizē. Masāžas ilgums aptuveni 2 

stundas. Masāža ir spēcīga nomierinoša un stresu samazinoša procedūra. Šī masāža tiek veikta, 

stingri ievērojot enerģētiskās līnijas (nadi) un marma punktus, tā veicina prānas enerģijas 

cirkulācijas uzlabošanu un došas līdzsvarošanu. Manipulācija ar marma punktiem stimulē 

asinsriti un limfas plūsmu, kas savukārt nostiprina nervu sistēmu un imūnsistēmu. Eļļa, ar kuru 

tiks veikta masāža, tiks izgatavota speciāli jums, ņemot vērā jūsu ajurvēdisko konstitūciju un 

problēmas raksturu, no augstvērtīgām augu un ēteriskajām eļļām. Sejas masāža, ausu masāža - 

/līdzīgi kā čampi/. Vēdera masāža - izvada toksīnus no zarnu trakta, uzlabo tā darbību. Krūšu 

daļas masāža - mazina stresu, regulē vairogdziedzeru darbību, uzlabo dzimumorgānu darbību, 

uzlabo visa ķermeņa venozo sistēmu, normalizē kuņģa sulu. Roku masāža - uzlabo 

mikrocirkulāciju. Kāju masāža - uzlabo asinsriti, mazina negatīvo enerģiju. Dibena masāža - 

uzlabo kopējo asinsriti, veicina atbrīvošanos no toksīniem (celulīts, liekais svars). Muguras 

masāža - mazina muguras sāpes, palīdz izvadīt sāļus no organisma, uzlabo visa organisma 

darbību, līdzsvaro enerģiju. Galvas masāža - uzlabo atmiņu, dziedina galvas traumas, atveseļo 

nervu sistēmu.  

 

 MASĀŽA GORŠAN 

 Celulīts ir konkrēta veida tauku uzkrāšanās zemādas tauku šūnaudos, kas izpaužas kā 

ādas nelīdzenums un nelielas bedrītes tajā. Ājurvēdas mācība uzskata, ka, veidojoties 
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celulītam, zem ādas pavājinās meda agni (agni atbild par tauku vielmaiņu), tāpēc tur 

nogulsnējas nepārstrādāti tauki. Ājurvēdas procedūru mērķis šajā gadījumā ir ierosināt vai 

atdzīvināt meda agni.  

 Masāža sastāv no trim posmiem. 1. posms ir enerģiska klienta visa ķermeņa 

izrīvēšana un masēšana, izmantojot dabiskas kokvilnas cimdus (zīda jēlmateriāls, kokvilna, 

džuta vai kaņepes). Tas aktivizē asinsrites un limfātisko sistēmu, atraisa enerģiju, paātrina 

apmaiņas procesus audos, uzlabo vielmaiņu un attīra ādu, likvidējot tās virspusē esošās 

mirušās šūnas. 2. posms ir dziļa attīrītā un sagatavotā ķermeņa ieeļļošana, izmantojot īpaši 

izgatavotu eļļu ar pretcelulīta un tonizējošu iedarbību. Eļļa tiek izgatavota individuāli katram 

klientam, ņemot vērā klienta ajurvēdisko konstitūciju un problēmas raksturu, no augstvērtīgām 

augu un ēteriskajām eļļām. Ieeļļošana ļauj izvadīt no ķermeņa toksīnus un sārņus, atbrīvojot 

vietu barības vielām. Tā arī uzlabo ādas struktūru, padarot to veselīgi mirdzošu un elastīgu. 3. 

posms ir ajurvēdas pirts sveda izmantošana. Pirts izraisa apjomīgu sviedru izdalīšanos, izvadot 

toksīnus un ievadot ēterisko eļļu elementus, veicinot arī svara samazināšanu. Pēc tam uz ādas 

tiek uzklāti nuta (auna zirņu) milti, lai noņemtu atlikušo eļļu kopā ar toksīniem. Procedūra, kas 

ilgs apmēram 2 stundas, tiek pabeigta ar siltu dušu.  

 

MASĀŽA RASO VAI 

 Masāža ilgst aptuveni 2 stundas. Tas ir tradicionālās indiešu masāžas unikāls veids. 

Ietver sevī tehniku, kur masieris izmanto rokas un kājas, kā arī jogas stiepšanos. Pēc masāžas - 

10 minūtes tvaika pirts. Šajā tehnikā apvienotas Ajurvēda un Joga, un tā ļauj gūt rezultātu gan 

fiziskajā, gan garīgajā līmenī. Masāža regulē elpošanu, asinsriti, veicina detoksikāciju un 

Prāmas (dzīvības enerģijas) līmeņa celšanos, kā arī piešķir papildus dzīvības spēkus. Speciāls 

zālūmu pūderis, ko lieto šīs masāžas laikā, kas ir labs antiseptiķis un toksīnu izvadīšanas 

līdzeklis. Tas baro ādu un uzlabo tās tekstūru. Jogas stiepšanās piešķir ķermenim lokanību un 

spēku, palīdz pārvarēt hroniskas muskuļu un skeleta kaites, sāpīgas menstruācijas, 

aptaukošanos un sāpes locītavās. Masāža sniedz organismam lielu daudzumu enerģijas, 

harmonijas sajūtu, atslābināšanos, veselību un vieglumu, dāvā dziņu relaksāciju un 

atjaunošanos, kā arī darbojas pret stresu un depresiju.  
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MASĀŽA MARMA CHIKITSJA 

  

 Marma čikitsa - tiek masēti tikai marmas punkti, kurus stimulē gan ar maigu rokas 

kustību, gan silda ar degošu Tibetas smaržkociņu. 

 

      Marmas punkti ir enerģētiskie punkti, kas atbild par noteiktu orgānu darbību cilvēka 

organismā un ir saistīti ar psiholoģiju. Tāpēc šī masāža iedarbojas gan uz fizisko ķermeni, 

gan veic spēcīgu enerģētisko iedarbību, kā rezultātā tiek mazināta arī tāda īpašība kā 

neizlēmība un tiek spēcīgi attīstīta cilvēka intuīcija. Punktu masāžu drīkst veikt tikai reizi 

nedēļā, jo tā ir ļoti enerģētiski spēcīga. 

 Palīdz verbālo emociju izpausmei, izteikt domas, uzlabo balss tembru. Balansē 

vairogdziedzera funkcijas, uzlabo sirds, kuņģa un zarnu trakta darbību, nomierina nervu 

sistēmu, atveseļo galvas traumas, iedarbojas uz aknām un liesu, stiprina imūnsistēmu. Palīdz 

uzlabot redzi. Attīsta intuīciju un parapsiholoģiskās spējas.  

 

ĀJURVĒDISKAIS  UZTURS 

 

Dzīve saskaņā ar Ājurvēdu sākas ar uztura maiņu atbilstoši došai. Jo tieši ar uzturu 

var koriģēt daudzas veselības problēmas un profilaktiski pasargāt sevi no saslimšanas. Došu 

pirmajā konsultācijā ārsts nosaka pēc pulsa diagnostikas, mēles, matiem, ādas, urīna, 

izkārnījumiem, ķermeņa uzbūves, balss. Pacientiem jāpilda arī tests.  

Pēc medicīnas vēstures un pulsa diagnostikas tiek noteikts arī, kurā no orgānu 

sistēmām ir disbalanss, vai tas ir akūts vai hronisks. Uzzinot savu tipu, pacients saņem 

informāciju par to, kāds uzturs viņam piemērots.  

Ājurvēdā ēdienreize sākas ar saldo ēdienu, jo ogļhidrāti ātrāk sagremojas, pārstrādājas 

un grib tikt ārā no kuņģa. Pēc tam seko gatavoti dārzeņi, kartupeļi, rīsi vai griķi. Arī tie ir 

ogļhidrāti, tikai sarežģītāki. Pēdējais ēdiens ir gaļa, un to ēd atsevišķi, jo gaļa ir 

olbaltumviela, kas ļoti ilgi paliek kuņģī. Ja gaļu ēd vispirms, tā nosprosto kuņģa izeju un 

neļauj ātrāk sagremojamiem ēdieniem tikt prom. 

Vattas un pittas tipam ir atļauti piena produkti, kaphas tipam atļauts vienīgi kazas 

piens, jo piena produkti kaphām palielina gļotas un šķidrumu daudzumu organismā, aiztur un 

neizvada līdz galam. Pittas un vattas tipam jābūt uzmanīgam arī ar svaigiem dārzeņiem, kas ir 
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šķiedrvielām bagāts un, pretēji rietumnieku uzskatam, arī diezgan smags ēdiens. Tos 

ieteicams kombinēt ar gaļu, nevis kartupeļiem. Uzdzeršana maltītes laikā ir ļoti nevēlama.  

Pēc Ājurvēdas nostādnēm, svarīgāk par kaloriju skaitu ir zināt produktu īpašības, 

apēsto produktu daudzumu un secību.  

Ājurvēda nenoliedz gaļu, tikai cūkgaļu neiesaka ēst. Eļļas masāžas kursa (kurss sastāv 

no septiņām masāžām) laikā ieteicams pārtraukt piena produktu lietošanu, jo iemasējamās 

eļļas kopā ar piena produktiem veicina tūsku rašanos.  

Ajūrvēda iesaka arī mūsu pašu Herbes uztura bagātinātājus, Herbes sešu garšu sāli, jo 

arī šajos preparātos atrodamas tikai dabīgas augu valsts sastāvdaļas.  

Grūtniecēm Ājurvēda iesaka īpašas uztura rekomendācijas: siltu, labi sagremojamu 

barību, mazliet eļļainu. Ājūrvēda grūtniecēm neiesaka uzturā lietot ziedkāpostu, jo tā ir ļoti 

smaga barība, arī svaigus zaļumus labāk aizstāt ar tvaicētiem zaļumiem.  Šokolādi rekomendē 

lietot tikai kā enerģijas lādiņu, ne kā našķi pie televizora. 

 

UZTURA REŽĪMA REKOMENDĀCIJAS 

 

Ēdienreizes: 

Brokastis: 5.00 - 10.00 Jāēd viegli ēdieni vai tikai sula, vai mērcētas rozīnes vai  

mandeļrieksti. 

Pusdienas: 10.00 - 14.00 Galvenā un obligātā ēdienreize, kurā tiek ēsti visi smagie ēdieni: 

sēnes, zirņi, pupas, zivs (baltā fileja), vistas gaļas fileja, makaroni. 

Launags: 16.00 Šajā ēdienreizē – 1-2 glāzes svaigi spiestas sulas vai augļi. 

Vakariņas: 17.00 - 22.00 (vēlams 19.00) Jāēd viegli ēdieni- tvaicēti vai sautēti dārzeņi, 

dārzeņu biezeņzupas. 

Ēdienu secība: 

1. Saldais ēdiens vai augļi. 

2. Gatavoti graudi un/vai dārzeņi. 

3. Gaļa un zivis + svaigu dārzeņu salāti vai lapu salāti. 

Šķidruma lietošana: 30 min. - 1h pirms un pēc ēšanas neko nedzert. 

Ēšanas laikā ieteicams dzert siltu, negāzētu ūdeni vai garšvielu tējas. 
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SECINĀJUMI 

 

 Ajūrvēda ir gan zinātne, gan reliģija un filozofija, tas ir sanskrita vārds un nozīmē „dzīves 

māksla”. Ayur – dzīve, Veda – zināšanas vai zinātne, tātad zināšanas par dzīves mākslu. 

 

 Lai izmantotu Ājurvēdu, cilvēkiem ir nepieciešams iemācīties ieraudzīt īpašības sevī un 

apkārtējā pasaulē. Ājurvēda apskata cilvēku, kā ķermeņa, dvēseles uzvedības un apkārtējās 

pasaules vienotību. 

 

  Ajūrvēdas mērķis ir panākt, lai cilvēks dzīvotu pilnīgā harmonijā ar Kosmisko Saprātu, 

pateicoties kam, viņa paša intelekts pilnveidojās tā, ka tas atgriežas pie vienotības ar dabu, 

kā arī novērst slimības attīstību, strādājot ar cilvēka individuālo konstitūciju, lai atjaunotu 

viņa iedzimto – pratkruthi – stāvokli.  

 

 Ājurvēdas medicīna balstīta uz pārliecību, ka slimības rodas tad, kad cilvēka prātā, 

ķermenī vai dvēselē zūd līdzsvars. Organisms ar slimībām pats tiek galā, ja tas ir garīgā un 

fiziskā harmonijā.  

 

 Savu veselību mēs visupirms varam ietekmēt ar uzņemto barību, jo augiem ir septiņi dažādi 

audu veidi jeb dhatu, kas iedarbojas uz radniecīgajiem cilvēka audiem.  

 

 Kosmiskais Saprāts cilvēkā ir intelekta – Budhi veidā. Tas ir atmošanās līdzeklis, kas 

sasniedz pilnīgu attīstību, kad cilvēks kļūst apskaidrots - Budda. Budhi – tā ir mūsu spēja 

uztvert, mūsu prasme atšķirt reālo no nereālā. 

 

 Prakriti, kas ir izpausmes spēks, radošās attīstības potenciāls, piemīt trīs pamatīpašības, trīs 

galvenās pazīmes, kuras sauc sanskritā par gunām. 

 

 Cilvēks ir mikrokosmos, kas satur visus 5 elementus – telpa, gaiss, uguns, ūdens, zeme, 

kas atrodas arī visur matērijā. 
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 Ajūrvēdā cilvēki tiek iedalīti konstitucionālajos tipos jeb došās. Dzīve saskaņā ar 

Ājurvēdu sākas ar uztura maiņu atbilstoši došai, jo tieši ar uzturu var koriģēt daudzas 

veselības problēmas un profilaktiski pasargāt sevi no saslimšanas. 

 

 Galvenās Ājurvēdas ārstniecības metodes ir masāžas, marma punkta manipulācija, krāsu 

un dārgakmeņu terapija, esences un enerģetizēti ārstniecības līdzekļi, mūzika un runāšana 

dziedošā balsī, meditācija, joga, kā arī ārstnieciskie augi širodara un pančakarma. 

 

 Ajūrvēdas masāža nav dziļa, tā ir glāstoša, relaksējoša, lai iestrādātu eļļu pa enerģijas 

līnijām tā, kā tās plūst organismā. Bāzes eļļa Ajūrvēdā ir Sezama eļļa, kurai tiek pievienoti 

augu ekstrakti. 
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