
Zaustavite se,  
    da Vas dohiti duša,  
        ki bo ohranila medsebojno ljubezen  
            (medsebojni odnosi) in osebnostno karmo. 

  
 Ko človek sledi dharmi božjem redu  
      in purushi (zavestna dobra energija), 
           ki ga čuti srce, tedaj služi življenju. 

 

www.ayur-ashram.in Smajo Safić Gupta, vaidya  

Prispevek svetovne 
zdravstvene  

organizacije (WHO), 
o globalnem 

 sprejetju ajurvedske 
tradicionalne medicine 



Charak Samhita zapis ajurvedo opisuje, da ni zgolj sistem medicine, ampak način življenja skozi Doše 
(presežek ali primanjkljaj tekočin), Agni (prebavna pooblastila), Dhatus (tkiva), Mala (izločki). 
 

100 let pr.n.št. je iz spisov(Charaka - Samhita) razviden začetek ajurvede (Upaveda - Rigveda) in je 
povezovala osem vej o pravilnem načinu življenja, ki so še danes veljavni. 
 

o Agada-tantra       detoksikološki posegi - toksikologija 
o Bhuta-vidya       duševne bolezni - psihoterapija 
o Kaya-chikitsā       splošno zdravje - splošna medicina 
o Kaumāra-bhṛtya      zdravljenje otrok - pediatrija 
o Śhalya-chikitsā       odstranitev snovi, ki je vstopila v telo - kiruški posegi 
o Śālākya-tantra       posegi za oči, ušesa, nos in grlo - oftalmologija in otorinolaringologija 
o Rasayana-tantra      pomlajevalni posegi - geriatrija 
o Vājīkaraṇa-tantra   reprodukcija, spolni organi - ginekologija in porodništvo 

Dhanvantarijevi učenci pri operaciji.  
Bili so pionirji današnjih operacij  
v plastični kirurgiji in ginekologiji.    
So izvedli prvi carski rez na svetu!    

Ajurveda se je razvijala skozi 4 od 6 ortodoksnih  
Indijskih filozofskih sistemov: 

Samkhya je pokazatelj duše  človeka. 
Yoga je svoboda vseh vrtincev zavesti  - čustvovanja.  

Niti so pravila sklepanja oz. genska koda, ki vpliva na um. 
Visesika je nauk različnosti posameznika v družbi. 



1920 zahodni svet odkrije Ajurvedo zaradi komplementarnih zdravil za kronične bolezni in stranskih 
učinkov konvencionalnih zdravil (ZDA, Australija, Veliki Britanija..) 
 

1940 se v Indiji za zdravstveno varstvo ljudi, odpre študija Ayus z oddelki: 
 

• Ajurveda zdravilstvo -komplementarna zdravila, začimbe in prehrana, pranajama, meditacija 
• Siddha -filozofija in znanost, jyotis-duhovna veda, književnost, umetnost, glasba, drama, ples, joga 
• Homeopatija -sistem za zdravila iz naravnih snovi mineralov in rastlinskega izvora 
 

Zaradi politike Kitajske do Tibeta in Perzijskih držav se je v sistem Ayus vključevalo: 
 

• Himalajsko zdravilstvo -zeliščarstvo, naturopatija, akupunktura, akupresura, verske šole 
• Tibetansko zdravilstvo -postopki menihov za blaginjo zdravja, zeliščarstvo, zvočne terapije 
• Unani zdravilstvo -zeliščarstvo, začimbe in prehrana za perzijsko ljudstvo 
 

1960 javne reference so se začele gibati v drugo smer, ker se Hipokratova znanost ravna po temeljih 
dokazljivih biomedicinskih raziskav.  
 

1970 -Indijska vlada Ajurvedo predstavi ZN & WHO komplementarna zdravila: 
 

• Avtohtona zdravila s strani lokalnega prebivalstva (sestava, učinkovitost, doziranje) 
• Zeliščna zdravila, ki so sprejeta in dokumentirana na nivoju univerz Ayus 
• Modificirana zdravila, ki se dopolnjujejo med seboj (farmacevtske oblike, sestavine, učinkovitost) 
• Zeliščna baza, ki vsebuje surovine, ki morajo biti registrirane-regulativne in tržne v državi izvora 



1978 WHO pod geslom "Zdravje za vse“, sprejme z vsemi načeli Ajurvedo pri izobraževanju na državnih 
šolah in prenašanje tradicionalnega znanja iz ashramskih-družinskih šol. 
 

1980 WHO & ZN namenijo denarna sredstva za raziskavo Farmakognozije / Botanike za namen 
terapevtskih postopkov in komplementarnih zdravil s poudarkom: 
 

• standardizacija (povečanje ljudi za sprejemanje terapevtskih uslug)  
• varnost (preventivna medicina) 
• tradicionalna medicina (način življenja-ozaveščanje). 
 

2003 na zasedanju WHO, odbor za JAzijo ustanovi komisijo o pravicah intelektualne lastnine, inovacij 
za javno zdravje (CIPIH), ki proučuje prispevke iz Ajurvede, za dopolnitev zdravja.  
 

2004 pri zasedanju sekretarjev WHO & CIPIH, priporočata Ajurvedo kot učinkovito metodo za zdravje 
ljudi, v državah kjer deluje skupaj z uradno medicino, v preprečevanju in zdravljenju kroničnih bolezni. 

2050 bo po napovedih WHO globalni „zeliščni trg“ pod 
blagovno znamko GMP vreden 5.000.000.000.000 USD. 



Ajurvedska zdravila kot tudi produkti za terpije so narejeni v skladu s strogimi standardi, izčrpne 
toksikološke raziskave pa zagotavljajo, da v končnih izdelkih-produktih ni pesticidov, fungicidov in 
drugih klic ali škodljivih snovi (pod blagovno znamko GMP inštituta iz Indije) in so specifično 
namenjeni za telesna stanja:  
 

• poškodovane celice (živčne, mišične, krvne, krovne, kostne, hrustančne, žlezne, spolne) 
• poškodovana tkiva (krovno, vezivno, mišično, živčno) 
• poškodovani organi (srce, ledvice, možgani, želodec, jetra, hrbtenica) 
• poškodovani organski sistemi (koža, okostje, mišičje, živčevje, hormonski sistem, čutila obtočila in 

imunski sistem, dihala, prebavila, izločala, spolovila) 
 

Zeliščni napitki (debelost, črevesje-metabolizem) 
Zeliščne paste (telesne strukture, razne otekline) 
Tablete in kapsule (želodčno-prebavni -dihalni trakt, prsni koš) 
Različne tinkture (žleze, različna alergijska stanja) 
Zelišča/produkti za Diabetes (urinarni sistem, diabetes, bolezni jeter) 
 

Ajurvedska zdravila različno delujejo na pacienta, zaradi vplivov: 
 

• okoljskega bivanja, 
• izhodišč ravnovesja doš,  
• prehranske-prebavne dejavnosti   
• psihološkega počutja in starosti. 



Skupnost Rashtriya Guni Mission, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje Indije  
zadnjih 15 let, je vzspodbudila več kot 1.300 Guni-jev (ljudi gozda) zdravilcev  

z namenom, da nadgradijo ajurvedsko poslanstvo. 
 

Skupnost je tudi nosilec učnega programa za mladino, družine, študente, učitelje, 
zdravnike, ki jih zanima Tradicionalni Medicinski Sistem Ajurveda.  

 
Zaradi njihovega poznavanja zdravil rastlinskega sveta jih je država Indija imenovala kot 

zakonite strokovnjake za zdravstveno varstvo v družbi.  

Guni ob nabiranju biotskih zdravil  
prenašajo znanje tudi naslednikom. 

Guni skozi molitve iščejo dovoljenje od boga  
(OM Vishnu Dhanvantaria) za nabiranje zelišč! 



Guni vseskozi ozaveščajo vaščane, da si 
sami lahko pomagajo  

pri spoznavanju biotskih zdravil in si 
pomagajo pri dobrem zdravju! 

Zdravilci Guni-ji zagotovijo do 80% 
podeželskega zdravstvenega varstva 

brez plačila. V vaseh so najbolj 
dobrodošli zaradi socialnega stanja  

in potreb na revnih območjih. 



Skupnost Rashtriya Guni Mission 
omogoča Gunijem, da predstavijo svoje 

zdravilne produkte skozi dejavnost 
ajurvedskih zdravnikov, na seminarju in 

tržnici zdravja. 

Guniji so najboljši Mojstri-
Guru-ji  na svetu za 

pripravo zdravilnih tinktur, 
zeliščnih in medicinskih olj 

ter drugih pripravkov za 
zdravje. 



 
 

Statistics, Ministry of Tourism Govt. of India : US $ 80 billion 2000 - 2010 FTA for Ayurveda 

 
 

Airport % Share 

USA 16.12% 

Europe 13.15% 

Bangladesh 7.48% 

Sri Lanka 4.61% 

Canada 4.20% 

Germany 3.94% 

France 3.90% 

Malaysia 3.10% 

Australia 2.94% 

Japan 2.91% 

Russia 2.11% 

China (Mainland) 2.07% 

Singapore 1.86% 

Nepal 1.81% 

Rep. of Korea 1.65% 

Foreign Exchange 2010 India 

In INR  terms ( 1 Crore=10 million) INR 64,889 Crore 

Annual growth rate 18.1% 

In US $ terms US$ 14.19 billion 

Annual growth rate 24.6% 

komplementarna zdravila 

cenovne ugodnosti  

mesta, znamenitosti, kultura 

ozaveščanje o načinu življenja 
ajurvedski kader in ustanove 

tradicionalni programi 

uspešnosti terapij 

Ayurvedic treatment  2010 

Cardiac  30%  
Orthopedics 15% 
Nephrology 12% 

Cancer  11%  
Neuro  10%  
Others  22% 



V Indiji obstaja ca. 20.000 ajurvedskih univerz, ca. 200 dodiplomskih in  
ca. 150 podiplomskih ustanov. Izobraževanje traja 5 in več let.  

 

Obstaja en-mali milijon družinskih-ashramskih izobraževalnih ustanov, ki so obstajale preden so se 
odprle državne šole-ustanove. Glede na stopnjo izobraževanja, udeleženec prejme diplomo 
“bachelor's degree”:  
 

• Prva  stopnja  - ajurvedski terapevt 
• Druga  stopnja - ajurvedski tehnik ali pancha karma inženir 
• Tretja  stopnja - ajurvedski zdravnik  

  - oz. v nadaljevanju specializacija za doktorat MD in kirurgije DAMS 
 

Ajurvedsko izobraževanje v Evropi so zazanamovale Nemčija, Anglija in Italija.  
Študij traja do dveh let (prva stopnja). 

 

Kasneje se študij nadaljuje izmenično med ponudnikom izobraževanja 
in domovino ajurvede v Indiji glede na potrebe in želje študenta. 



Prva stopnja: anatomija in fiziologija, psihologija, spretnosti komunikacije & poslušanja, več vrst 
vtiralnih masažnih tehnik, marma terapije, joga & meditacija in predmeti za vpis podiplomskega 
študija: 
 

•  Swasth Vritta     Higiena & Joga    
•  Dravya Guna    Farmakologija za terapije 
•  Rasa Shastra & Bhaishajya Kalpna  Farmacevtska znanost  
•  Rog & Vikriti Vigyan   Patologija  
•  Agad Tantra    Toksikologija 
•  Charak Samhita   Zdravilne lastnosti in funkcije Interne medicine 
 
Druga stopnja: prehrana in prebavni sistemi, manipulativno zdavljenje, patofiziologija, diagnostika, 
herbalna medicina in predmeti za vpis podiplomskega študija: 
 

•  Ashtang Sangrah   Psihoterapija, Svetovanje  
•  Pancha karma   Detoksifikacijske terapije  
•  Padartha Vigyan   Zgodovina in Filozofija ajurvedske medicine 
•  Sanskrt     Filozofija jezika v ajurvedski medicini 
•  Sharir Rachana     Anatomija  
•  Sharir Kriya    Fiziologija  



Tretja stopnja: zdravnik se spoznava z naturopatsko/akupunkturno medicino. Usposabljanje je tudi pot 
do izobrazbe za zdravnika oz. specializacije iz kirurgije / klinične medicine. Udeleženec opravi 
teoretični, praktični /ustni izpit iz naslednjih ajur-tem-področij: 
 

•  Dravya Guna    Farmakognozija / Botanika 
•  Rog & Vikriti Vigyan   Patologija 
•  Ras Shastra    Lekarna in Zdravilstvo  
•  Kaya Chikitsa    Splošna medicina 
•  Shareer Kriya    Fiziologija - Biologija 
•  Maulik Siddhant    Temeljna načela 
•  Shalya Tantra    Splošna kirurgija 
•  Kaumar Bhritya / Bala Roga   Pediatrija 
•  Sharir Rachna    Anatomija 
•  Shalakya Tantra    Bolezni oči, ušes, nosu, grla in glave 
•  Swasth Vritta    Higiena & Yoga 
•  Pancha karma / Basti  Ukrepanje čiščenja telesa 
•  Agad Tantra    Toksikologija 
•  Prasuti Stri Roga    Ginekologija 
•  Grah ali Bhoot Vidya   Psihoterapija 
•  Rasayan / Bayikaran   Znanost pomlajevanja / Znanost afrodiziaka 

http://74.125.43.132/translate_c?hl=sl&sl=en&u=http://nia.nic.in/faculty3.htm&prev=/search?q=http://www.nia.nic.in/&hl=sl&rls=com.microsoft:*:IE-SearchBox&rlz=1I7SKPB_en&usg=ALkJrhjAHaj6fiYlKj7Q0s9KXGtb_53wZQ


Ajurvedska medicina je povezana z znanostjo Hatha Yoga, zaradi dodatnega in učinkovitega naravnega 
procesa izločanja žlez. Oče joge Patandjali je napisal 8. izhodišč za ohranjanje sreče in dolgega življenja. 
 

1. Yama - ohranja in naravno regulira celoten živčni sistem. 
2. Niyama - uvaja in ravnovesi presnovo in hormonski sistem. 
3. Asana - telesna oblika-drža , ki obnavlja in vzdržuje prožnost in vitalnost. 
4. Pranayama - dihalna tehnika, ki čisti življenjsko silo-prano in vpliva na vse telesne organe. 
5. Pratyahara - zbranost čutov >okus-dotik-sluh-vid-vonj< za ravnovesje le teh v možganih. 
6. Dharana - uvid v spomin in prvi korak v globoko meditacijo za pretok misli-uma. 
7. Dhyana - zbujanje zavesti do točke Om - Misli so v neprekinjenem dobrem toku. 
8. Samadhi - stanje popolnega telesnega ravnovesja - v nasprotnem um ostane„ujeta škatla. 



Pacient je deležen lahkih vaj Asan. 
 

Vata vaje-asane dobro vplivajo na astmo, izčrpanost, depresijo, artritis, glavobol,  
     nespečnost, pri bolečinah hrbta, išiasa, razširjene vene, menstrualne motnje.. 

Pita vaje-asane izboljšujejo želodčno toploto stanje in spodbujajo prebavo, delovanje jeter, vranice in 
črevesja, ščitnicio, visok pritisk, migreno, hemeroide, slabo presnovo hrane.. 

Kapha vaje-asane dobro vplivajo na prsne organe, želodec in glavo, krepijo gibčnost telesa, pomagajo 
pri bronhitisu, sladkorni bolezni, vnetju grla, astmi.. 

Za uspešnost zdavja-srečo so procesi Pranayama. 
 

Pri debelosti - vse pranajame, posebej pa bhastrika, sheetali 
Pri depresiji - bhastrika, moorchha, kapalbhati, trebušno dihanje 

Pri diabetesu - nadi shodhana, bhramari, bhastrika, ujjayi 
Pri glavobolu - nadi shodhana, bhramari, ujjayi 

Pri nespečnosti - bhramari, ujjayi, trebušno dihanje pred spanjem 
Pri utrujenosti - nadi shodhana, bhamari, bhastrika 
Za pljuča - vse pranajame, globoko jogijsko dihanje 



Tradicionalni postopek nadi diagnoza - zdravnik ali vaidya 
se ozira na zdajšnje telesno stanje (vikruti).   

 

Prashana - vprašalnik (vpogled v telesno-duševno stanje in 
klinično zgodovino pacienta). 

Darshana - fizični izgled pacienta (koža, oči, zobje in jezik). 
Sparshana - merjenje pulza (vpogled v vitalne telesne organe 

pacienta). 
 

KAPHA 
SINUSI, NOSNICA,  
GRLO, BRONHIJI 

PITA 
JETRA, VRANICA, 

ŽOLČNIK, 
ŽELODEC, 

TREB. SLINOVKA, 
DVANAJSTERNIK 

VATA 
TANKO IN 

DEBELO ČREVO 



Manualno terapijo z maziljenjem-vtiranjem-oljenjem celega telesa pacienta,  
izvajata (sinhrono) dva ajur terapevta. Komplementarne procese izvaja ajur zdravnik  
ali vaidya, glede na naravo in potrebo pacienta. 
 

Pacient prihaja na terapije ali pa je nastanjen pri ponudniku ajurvede, pri težavah:  
 

glavobol-migrena, sinusi-prehlad, sklepi-mišice, utrujenost-izčrpanost,  
različni problemi s hrbtenico (hernia, išias).. trajajo ca. eno uro, od 3 do 9 terapij oz. 
po potrebi glede na stanje pacienta.  
 

Pacient je obvezno nastanjen pri ponudniku ajurvede, pri težavah:  
 

diabetes, debelost, psiho-stres, multipla skleroza, neplodnost, razstrupljanje telesa,  
arthritis-artroza-osteoporoza.. programi so naravnani glede na stanje pacienta in  
trajajo od 3 in več dni (težja stanja do enega meseca). 

 

Ajurvedsko poslanstvo stranki ne odsvetuje terapevtskega  
procesa, ki mu ga je priporočil osebni zdravnik ali specialist. 

Stranka dobi pri pregledu PROGRAM PREHRANE  
glede na trenutno telesno stanje (vikruti) in stanje 

treh doš + pet elementov! 



Sattva (riž, pšenica, polnozrnata moka, koruza, oves, soja, leča, veliko sadja, oreški, med, ghee, sveži 
jogurt in mleko..) prehrana zajema v celoto presnovo in telesu daje veliko energije. Krepi telo, pomirja 
um in omogoča jasno zavest. Človeku prinaša telesno, mentalno in duševno zdravje - je najbližje 
prvotnim lastnostim duše.  
 

Rajas (ocvrta in preveč začinjena, postana, zamrznjena zelenjava in meso, homogenizirano mleko, 
kava-kola-pijače, čokolada, alkohol..) prehrana razgradi presnovne produkte v nas in podira 
ravnovesje med duhom in telesom ter hrani telo na račun duha. Človek je najbliži 
zasvojenosti, ljubosumju, pohlepu, jezi, prevelikem egoizmu, melanholiji ter izčrpanosti. Dobra 
lastnost: spodbuja človeka k aktivnosti in da je dodajamao okusu! 
 

Tamas (konzervirana, zamrznjena ali nepravilno kombinirana iz kuhanih in surovih živil, postan in 
razkuhan obrok, večkratni obrok iz mesa, jajc, klobas, salam, hrenovk, paštet, slanine; živila v slanici 
ali kisu, žgane pijače, arašidi..) prehrana, ki je delna presnovljena ustvarja lenobo ter porabi veliko 
energije za prebavo. Tamas um usmerja-ustvarja pesimizem pohlep, duhovno otopelost, komplekse, 
sovražne občutke. Človeku ne koristi ne telesu, ne duhu, hkrati znižuje telesno odpornost. 



Ajurvedska medicina pravi, da „Svastha oseba“ ali izvor bolezni izhajata iz: 
načina prehranjevanja - škodljivih vplivov iz okolja 

čustev (strah, žalost, jeza, skrb, pohlep) 
sprejemanja življenjskih odgovornosti - medsebojnih odnosov, vzgoje 

 
Stanje 3 doš in pretok 5 elementov skozi ca. 80.000 nadi kanalov v telesu je pokazatelj počutja človeka! 

 
 glavobol-migrena, sinusi-prehlad, sklepi-mišice, utrujenost-izčrpanost, različni problemi s hrbtenico.. 

terapije se izvajajo skozi vtiranje-drgnjenje-oljenje celega telesa z zeliščnimi/medicinskimi olji, 
zelišči.. pospešuje krvni obtok, izloča toksine skozi kožo 

 

 diabetes, debelost, psiho-stres, multipla skleroza, neplodnost, razstrupljanje telesa, arthritis-artroza-
osteoporoza.. terapije se izvajajo skozi pancha karma program za čiščenje toksinov iz telesa.. znižuje 
holesterol in krvni sladkor 

 

 stanje stresa in depresije, bolezni srca, pljuč, omedlevice.. procesi se izvajajo skozi pranayamo ali 
dihanje.. umirja čustva in sprošča celo telo-mišičje 

 

 holesterol in kronične bolečine.. procesi  se izvajajo skozi hatha yogo, ki združuje gibanje in 
meditacijo.. izboljšuje krvni obtok, zmanjšuje krvni tlak 

 

 gradnja karme osebnosti.. proces se izvaja skozi mantre -molitev s ponavljanjem besedil 


