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ΑΠΟΥΡΒΕΔΑ 

η επιστήμη 
της ζωής 

Είναι η παραδοσιακή ιατρική της Ινδίας, έχει ιστορία 

δώδεκα χιλιάδων ετών και αγγίζει κάθε μας δραστηριό

τητα. Γνωρίστε την εναλλακτική μέθοδο που προλαμβά

νει και θεραπεύει. 

της Αφροδίτης Φούντα 

' ατο<χεια 

1 ανθρώπινες 
'λειτουργίες 

Ο ΰνθρωπος, όπως και το σύμπαν, απο-

ΤΕΑΕΙΤΟΙ από πέντε στοιχεία: το χώρο, 

τον αέρα, τη φωτιά, το νερό και τη γη, 

που υποδηλώνουν αντίστοιχα πέντε λει

τουργίες μέσα οίον οργανισμό. Για πα

ράδειγμα, για να υπάρΕει ζωή, πρέπει να 

υπάρχει χώρος - 3την προκειμένη περί

πτωση, πριν γεννηθούμε, ο χώρος μέσα 

στη μήτρα. Πρέπει, επίσης, να υπάρχει 

αέρας, 5ηλα5ή κίνηση, που εκφράζεται 

για παράδειγμα μέσω της λείτουργίας 

της αναττνοής. Η φωτιά -στοιχείο που 

βρίσκεται πίσω από κάθε χημική αντί

δραση- συναντάται π.χ. στη Λειτσυογία 

του μπαβολιομού. Το νερό δίνει τη δυ-

νστότητο στα διάφορα όργανα του σώ

ματος να επικοινωνούν, ανταλλάσσοντος 

ουσίες μέσω της συνεχούς ροής. Τέλος, 

για να υπάρξει όντως ζωή όπως τη γνΐώ-

ρίζουμε, χρειάζεται ένα υλικό σώμα. ΣΕ 

μικροσκοπικό επίπεδο το σώμα μας εί

ναι η «γη» μας. 

Πώς καθορίζεται η φύση μας 

Ο Ανιουρβέδα υποστηρίζει πως υπάρ

χει μία συνεχής ανταλλαγή υλικών κβ 
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ενεργειών πνήμΕσα ιπον άνθρωπο κα 
το σύυηαν. Όταν τα επίπεδα των ατμο
σφαιρικών ρύπων βρίοκονιαι σία ύψη, 
για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι Εκδη
λώνουν ανσπνευσϋκά προρλήμστα. Αυ
τό ουμβαίνει ακριβώς λόγω αυιής της 
ουνεχούς αλληλεπίδρασης αναμΕοα ιπον 
άνθρωπο κοι οτον περιβάλλοντα χώρο. 
Ειπυχώς ατην προκΕψένη περίπτωση, 
δεν θα εμφανίοουν όλοι οι άνθρωποι 
ουμπτώματα άσθματος. Σύμφωνο με 
τον Αγιουρβέδα, αυιό αυμβαίνει γιοπ' 
κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός. 

Γνώση χιλιάδων ετών 
Γύρω στο 10.000 π.Χ„ όλη η γνώαη, που είχε έως τότε διασωβεί μέοω ιης προ
φορικής παράδοσης, για τη δράση τοιι ονθρώπου μέσο οτο σϋμπον. ουγκεντιρώ-
Θηκε σε τέσαερα «Είμενα. της περίφημες Βέδες. Ανάμεαπ οΐπ γραπτά που περιέ
γραφαν οοχολιΈς όπως η αστρονομΙο κα' η αρχιχεκ^ογική, σιιγκιιταλεγόιαν «οι 
πυχό Γου Αγιουρβέδα, μΙα σύνΰετη λέξη που προέρχεται από δύο άλλες οαν-
οκρίΐΐκές: τη λέξη «Αγιου» που σημαίνει ζωή και κΒέδα» που μεταφρόζεται ως 
Επιοτήμη. Έτσι ο Αγιουρ^έδο ορίζεισι ως η «Επίσημη της Ζωής». 
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Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ τ η : παp000-

οιακής ινδικής ιατρικής πρεσβεύΕΐ πως 

κάθε άνθρωπος διαθέτΕί συγκεκριμένες 

αναλογίες των πέντε σιοιχείων. Από αυτό 

προέρχονται τρεις ενέργειες, το τρίο 

«Dosbas», δηλαδή «Vata», «Pitta» και 

«Kapha» {«Αέρινη», «Πύρινη» και «Υδά

τινη» Ενέργεια). Η διαφορά ανάμεσα στα 

στοιχεία και σιις ενέργειες είναι βασική. 

"Τα πέντε στοιχείο είναι τα δομικά συ

στατικά και 01 τρεις ενέργειες η δυναμική 

τους έκφραση, που έχει την ικανότητα νο 

μετοβόλλει τις αναλογίες των πέντε στοι

χείων», εξηγεί ο γιατρός κ, Νίκος Κωσιό-

πουλος, ειδικός του Αγιουρβέδα. Κάθε 

άνθρωπος γεννιέται με μα συγκεκριμένη 

αναλογία των τριών ενεργειών, που κο-

ζει τη φύση του. 

Ο ρ ό λ ο ς τ η ς ι δ ι ο ο υ γ κ ρ ο α ι α ς 

Στον Αγιουρβέδα 5εν υπάρχουν ασθέ

νειες, αλλά ασθενείς, όρο η δεροπεία 

προσαρμόζεται κάθε φορά ανάλογα με 

τον ασθενή, Δίνεται, λοιπόν, μεγάλη οη-

μαοίο στο ποιοι παράγοντες προδιαθέ

τουν για την εκδήλωση της ασθένειας, 

πάντοτε σε άμεση συνάρτηοη με την 

ιδιοσυγκρασία του ασθενούς, στο σν δη

λαδή διαθέτει περισσότερο «Vata», «Pit

ta» ή «Kapha», «Ο γιατρός πρέπει να 

ανακαλύψει την ιδιοουγκρασία του ασθε

νούς του και να Ρρει τι συνέβη με τις 

ενέργειες, πώς διαταράχτηκε η ισορροπία 

μεταξύ τους και ποια όργανα επηρεάστη

καν. Αυτός είναι, με πολύ οπλά λόγια, ο 

τρόπος που εφαρμόζεται ο Αγιουρβέδα», 

λέει ο κ. Νίκος Κωστόιτουλος. 

Π ώ ς ν ί ν ε τ α ι η θ ε ρ α π ε ί α 

Στη σύγχρονη εποχή ο Αγιουρβέδα &έ-

!<εται την επικουρία της συμβατικής 

ιατρικής. Προκειμένου να διαγνωστεί η 

αοθέμεια, ο ασθενής υποβάλλεται σε εξε

τάσεις και στη συνέχεια η αποτελεσματι

κότητα της εναλλακτικής θεραπευτικής 

αγωγής που ακολουθεί ελέγχεται επίσης 

μέσω μίας σειράς συμβατικών ιατρικών 

εξετάσεων. «Δεν μπορείς να προτείνεις 

θεραπεία οε ασθενή που πάσχει από 

σάκχαρο ή υπέρταση και να μην ελέγ

ξεις στην πορεία την κατάσταση του. 

Πρέπει να ξέρεις αν σημειώνεται πρόο

δος ή όχι», λέει χαρακτηριστικά ο κ, Νί

κος Κωστόπουλος. Παράλληλα, με τις 

γενικές εξετάσεις στις οποίες υποβάλλε

ται ο ασθενής, ο γιατρός παίρνει ένο 

Σ Ε Π Ο Ι Ο Ν Τ Υ Π Ο a V F l K E T E ; 

Τα παρακάτω καραιαηριστικά σκιαγραφούν οε γενικές γραμμές και αρκετό απλοποιημένα τις τρεις ενέργειες που διέποϊ."· 

τον ανθρώπινο οργανισμό, Ωοτόσο, δεν αποτελούν οδηγό γισ να ανακαλύψετε το δικό σας τύπο. Για να έχετε μία πληρ-

εικόνο και γισ να μην κάνετε Λάθος εκτιμήσεις, θα πρέπει νο απευθυνθείτε σε κάποιον ολιστικό γιατρό Αγιουρβέδα. 'Ενός 

λόγος που καθιστά «απαγορευτική» την ταύτιση είναι πως πολλές φορές οι αναλογίες των «Doshas» μεταβάλλονται λόγω 

εξωτερικών παραγόντων και συνεπώς μία ιδιοουγκρασία uPitta» μπορεί σε κάποια χρονική περίοδο να εμφανίζεται ω<: 

«Vata» κ.ο,κ. 

PITTA 

Η ενέργεια της φωτιάς συναντάται σε άτομα με οξυδέρκεια και μεγάλη αντί*- -

που Εμφανίζουν μια κλίση προς τις επιστήμες και γενικά ό,τι έχει να κάνει (.ϊ ~ 

γνώση. Ο προγραμματισμός παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή τους, όπως επίσης l·: 

οίσΒηοη ότι ελέγχουν τα πράγματα. Δεν πρόκειται ούτε για πολύ ψηλά, ούτε : 

κοντά άτομα. Το σώμα τους είναι κανονικό, ο μεταβολισμός τους έντονος κ » 'ΐ̂  

βλέμμα τους διαπεραστικό. ΓεύοΕίς που αυξάνουν αυτό το 'iDaslia» είναι <Μ Β > ^ 

οι καυτερές και αι αλμυρές, όπως ιι.χ, η καυτερή πιπεριά. 

Ζώο που ανϊιπροσωπεύει το «Pitta»: Η τίγρης. 
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πλήρε; ισιορικό, το οπο(ο 5EV περιορί-

ζπαι σε ιατρικής φύσης θέματα, αλλά 

αγγίζει όλους τους τομείς της ζωής του 

ασθενούς, ώστε να κοτολάβΕΐ ποια από 

τα 3 «Doshas» τον χαρακτηρίζουν. Οι 

δύο κύριοι άξονες της θεραπείας περι

λαμβάνουν ΐη χορήγηση φυτικών φαρ

μάκων και διατροφικές οδηγίες που εί

ναι μοναδικές για κάθε αοθενή και σχε

τίζονται άμεσα με την εξισορρόπηση 

των «Dosl̂ as». Παράλληλα, ο ασθενής 

λαμβάνει φυτικά φάρμακα, ενώ είυαι 

πολύ πιθανό ο γιατρός να του προτείνει 

κοι ορισμένες ασκήσεις γιόγκα ή ανα

πνοών, Το όλο και πιο δημοφιλέί 

Αγιουρβεδικό μασάζ χρησιμοποιείται 

επίσης σε αρκετές περιπτώσεις ως συ

μπληρωματική θεραπεία. 

Λϋοη νια fo ψυχοσωματικά 

προβλήματα 

Τα κλασικά κείμενα ίου Αγιουρβέδα περι

λαμβάνουν θεραπείες για πολ\ές ασθέ

νειες και καλύπτουν όλους τους τομείς 

της ιατρικής, οκόμα και αυτόν της χει

ρουργικής Σήμερα στην Ινδία λειτουρ

γούν αναγνωρισμένα από το κρότος πα

νεπιστήμια Αγιουρβέδα και οι μέθοδοι της 

εφσρμόζο'/ιαι ακόμα και στην ψυχιατρι

κή. Στο σύγχρονο δυτικό κόσμο, ωστόσο, 

ο Αγιουρβέδα προτείνεται κυρίως για πε

ριπτώσεις διαταραχών του ανοσοποιητι

κού και του νευρικού συστήματος. «Προ

σωπική μου άποψη είνοι πως ο Αγιουρ

βέδα ενδείκνυται κυρίως για την αντιμετώ

πιση ψυχοσωματικών οσθενΕΐών», μας 

διαφωτίζει ο κ, Νίκος Κωστόπουλσς. Είτε 

πρόκειται για νοσήματα του ανοσοποιητι

κού είτε του νευρικού συστήματος, ο κα

τάλογος των ασθενΕΐών που μπορούν να 

αντιμετωπιστούν απο τον Αγιουρβέδα εί

ναι μακρύς ήπια κατάθλιψη, άγχος, κρί

σεις πανικού, νευρώσεις, Οϋπνι'ες, βρογχί-

Είδο, άσθμα, φαρυγγίτιδα και γενικότερα 

προβλήματα του ανώτερου αναπνευστι

κού, έκζεμα, ψωρίαση, ευερέθιστο έντε

ρο, σπαστική κολίτιδα, ενδομητρίωση, δυ-

ομηνόρροια, ορισμένες ήπιες περιπτώ

σεις οστεοαρθρίτιδας, αλλά και οι λεγόμε

νες επιδημίες της ετταχής, όπως η παχυ

σαρκία, η υπέρταση και ο διαρήτης 

ΕνΧίφΐίΐ lo^fte ytH τη σννίργασίίΐ ίΰν tf. Νίκσ 
Κοιστόπονλα, γιΛτρά M.D. Λώ Μ. F. Hum και 
ιά\υ^ τΰΐ' Kh-ίρβν Ολιιτίκής Ιαιρικήζ (Χρή-
οτυν Λαδά 73/ 145-62 Κτ/φισιά, -ρηΧ,: 210-
80.85.363). 

VATA 
ΣυμβοΑίίει ιην κινητικότητα οίον οργανισμό και οχΏίζεται με το νευρικό αΟ-
οτημα, Ο άνθρωπος που έχει «πιο πολύ Vata». όπως Αεμε. είναι ιδιοίτερο κινητι
κός. Δύαίίολα εσιιΰίει το βλέμμα του αε ένα οημείο. Η όρεξη του δεν είνοι στα-
Βερή. ούτε οι επιθυμίες ίου. Απομνημονεύει εύκολα και το Ιδιο εύκολα ξΕχνάει. 
Έχει ξηρά μαλλιά κηι δέρμα και είναι ουνήθως λεπτός, με ελαφρώς ακανόνιστο 
σώμα και βάδιομα. ΓεύαΕίς nou αυξάνουν αυτά τα aDoshai· είναι οι πικρές, οι 
καυτερές και οι άταφες, όπως π.χ. τα πικρό χόρτα. 
Ζώο που αντιπροοωπευει το iiVacau: Ο πίθηκος. 

KAPHA 
Συνδυάζοντας τη Γη με το Νερό, η ενέργεια «Kapha» χαρακτηρίζει ανθρώπους 
που τους διακρίνει η σταΒερότητο κοι οι αργοί ρυθμοί. Δεν ενδιαφέρονται τόσο 
για δημιουργικές εργασίες και προτιμούν την ασφάλεια μιας σταθερής δουλειάς. 
Είναι προσηνείς και άνθρωποι εμπιατοούνης. Το σώμα τους είναι δυνστό και γε
ροδεμένα. Κινδυνεύουν, ωστόσο, ιδιαίτερα από παχυσαρκία αν λαμβάνουν περισ-
οότερη ΐ(Γη)> (τροφή δηλαδή) από όσο τους χρειάζεται Γεύσεις παυ αυξάνουν αυ
τό το I'Doiha» είναι οι γλυκές, οι ξινές και οι αλμυρές, όπως π.χ. τα τυρί. 
Ζώο που αντιπροσωπεύει το oKapha»: Ο ελέφαντας, φ 
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