SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG

Ayu és veda, azaz az élet és bölcsesség. Ez a két szanszkrit
szó rejtőzik az ősi indiai gyógyító módszer, az ájurvéda
nevében, amely így életbölcsességet, az élet tudományát
jelenti. Bár a módszer nálunk is egyre ismertebb, igazán
akkor hatékony, ha szülőföldjén, Indiában próbáljuk ki.

A

Ájurvéda
			 1. rész

z ájurvéda Európában, így nálunk is
mind népszerűbb, újabban mind több
hazai szálloda wellness-kínálatában
is találkozhatunk ilyen jellegű kezelésekkel. Ezek kétségkívül nagyon kellemesek, tudnunk kell viszont, hogy éppen az indiai gyógymód lényegét adó, egyénre szabott és komplex
kezelés hiányzik belőlük. A kivételt az a néhány
(nálunk és Európában egyaránt megtalálható)
valódi ájurvédás központ jelenti, amelyet általában indiai szakértők segítségével alakítottak ki,
és ahol állandó szakmai felügyelet alatt dolgoznak. A leghatékonyabb azonban mindenképpen
az Indiában igénybe vett kezelés. A különböző
kúrákat a stresszmentes környezet, a speciális
klíma és gyógynövények támogatják, ezeket az
előnyöket egyetlen európai intézet sem tudja
nyújtani. Az államilag engedélyezett ájurvédás
szállodákban, intézetekben a higiénés állapotok
kiválóak, és sok nemzetközi luxushotelnek van
ájurvédás részlege, ahová a vendégek nagy része
Európából és az Egyesült Államokból érkezik.

vágyni. Indiának megvan a maga jellegzetes
hangulata, és vagy azt veszem észre, hogy kosz
van, tömeg és zaj,
és nem kérek többé
belőle, mert hiányolom a megszokott
rendemet, vagy élvezem, mert érzem, hogy ott más van a levegőben. Én egyértelműen a második csoportba tartozom, már négyszer jártam Indiában, és készülök megint. Előfordult, hogy azért mentem ki

India varázsa

két hétre, mert elegem volt itthon mindenből,
fogtam a nejemet és néhány barátunkat, és
nekivágtunk. Az a két hét totális pihenést jelentett, pedig állandóan mentünk, egyik városból
a másikba, meglátogattunk néhány ájurvédás
intézetet, megnéztünk jógakórházat, ájurvédás
egyetemet, jártunk a Gangesznél. Annyira megváltozott bennünk minden, hogy miután hazajöttünk, megint fel tudtuk venni a ritmust.

– Indiához kétféleképpen viszonyulnak az
emberek – fogalmaz dr. Szalkai Iván orvos,
bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos, a hagyományos kínai gyógyászat és az ájurvéda-gyógyászat szakértője. – Az egyik típus az, aki leszáll a
repülőről, körülnéz, és azt mondja, soha többet
nem jön vissza, míg a másik örökké vissza fog
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Indiában még a levegő is más

Dr. Szalkai Iván hosszú évek óta foglalkozik
az ájurvédával, hét éve oktatja is Debrecenben
és Miskolcon az egyetemen. Kolléganőjével,
dr. Oberkamp Máriával itthon is kínálnak ájurvédás méregtelenítő programot (pancsakarmát), különféle kezeléseket, az ájurvédának
a nyugati tudomány által elfogadott és igazolt
módszereit alkalmazva. Az ájurvéda foglalkozik az egészséges emberrel, azzal, hogyan
éljünk, hogy ne legyünk betegek, foglalkozik
azzal, mit kell tenni, ha a korai betegségtünetek megjelennek, és azzal, ha már kialakult egy
adott betegség, milyen beavatkozások kellenek
ahhoz, hogy az illető meggyógyuljon, vagy
ne súlyosbodjon az állapota. Az egészséget a
három alapvető életenergia, a dósa (vata, pitta,
kapha) egyensúlyának tekinti, és már korai
fázisban meg tudja nevezni, melyik dósa túlvagy alulműködése áll a tünetek hátterében.

Pancsakarma előtt, alatt, után
Ezeket az eltéréseket az ájurvéda először
az anyagcsere megváltoztatásával kezeli, mivel
felfogása szerint a kezdeti tünetek mögött nagy
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valószínűséggel anyagcserezavar áll. Az indiai diétának nem az
a lényege, ne együnk bizonyos dolgokat, hanem azt mondja meg,
hogyan fűszerezzünk, hogy növeljük az emésztés hatékonyságát vagy
csökkentsük a túlműködését. Ha az anyagcserét nem segítjük abban,
hogy feldolgozza ezeket az anyagokat, akkor lerakódnak és felhalmozódnak a szervezetben. Ez a lerakódás a szervi problémák kialakulásának alapja. Ilyenkor jön a méregtelenítő terápia, azaz a pancsakarma.
– Sokan, akik még nem jártak Indiában, összekötik a kellemeset a
hasznossal, megnézik az ottani csodálatos kultúrát, és mellette szeretnének tisztulni is – mondja dr. Oberkamp Mária, az Ájurvéda a
mindennapokban című könyv szerzője, aki 2007-ben doktorált le alternatív gyógyászatból a nyugat-indiai Udaipur egyetemén, és ájurvédás
táplálkozástudományból írta a PhD-ját. – Mi itthon ennek az európai
változatát végezzük, hétnapos tisztító kezelést, ám a kettő nem zárja ki
egymást. Sokan kimennek Indiába, megkapják a 7-10 napos kezelést, de
krónikus vagy hosszabb ideje fennálló betegség esetén szükségük lenne
utókezelésre, illetve további gondozásra és tanácsadásra itthon. Ebben
tudunk mi segíteni.
– Az alapos pancsakarma nem egy esetben két-három hétig is eltart
– teszi hozzá dr. Szalkai Iván. – Ha tehát valaki egyhetes kúrát tud bevállalni Indiában, ahhoz szükséges egy előkészítő és egy befejező szakasz,
ami abba az egy hétbe nem fér bele. Az előkészítő szakaszt már itthon

Indiában
el kell kezdeni,
és ha visszajött, a
befejező szakaszt is
itthon kell megcsinálni. Az előkészítő
fázis során meg kell
vizsgálni a beteget, meghatározni,
milyen személyiségtípus, elkezdeni
a diétát, az étkezés
átállítását. Már
indulás előtt lehet
szedni olyan ájurvédás szereket,
amelyek segítik a
tápcsatorna tisztulását, védik a májat, és utána nyugodtan mehet az illető pancsakarmára,
mert a szervezete már fel van készítve rá. Alapszabály, hogy ha valaki
méregtelenítő kúrára vállalkozik, akkor három dolgot kell megcsinálni:
méregteleníteni, a felszabadult méreganyagokat kiüríteni a szervezetből,
különben csak romlik a helyzet, és védeni a méregtelenítő szerveket, a
májat és a vesét. Ezt a három elemet együtt kell csinálni, holott az utóbbi kettőről, de főleg a harmadikról nagyon gyakran megfeledkeznek.
Azt is tudni kell, hogy a pancsakarma nagyon keményen igénybe veszi
a szervezetet, főleg, ha a diétát is keményen adják, mert a klasszikus
tisztító diéta rizsnyákos, vegetáriánus ételeket tartalmaz, és nem a jóllakásról szól. Utána tehát talpra kell állítani az embert. Ebben segít a
rasajana, amit anti-aging módszernek is neveznek, de nemcsak
a fiatalítás a lényege, hanem a legyengült állapotból való helyreállítás.
A pancsakarmát át lehet vinni rasajanába, megfelelő pihentetéssel,
gyógynövényekkel, masszázzsal segíteni helyreállni a szervezetnek, ezt
is el lehet végezni Indiából hazatérve itthon.
l M. L.

ÁJURVÉDA

az érzékek új életre kelnek

India másik arca
Tapasztalja meg a több mint ötezer éve fejlôdô
indiai ájurvéda jótékony hatását a gyógymód
szülôföldjén, a Dél-indiai Keralában. Az utazást
azoknak ajánljuk, akik
•
•
•
•
•
•
•
•

törôdnek az egészségükkel,
krónikus betegségben szenvednek,
fokozott stresszben élnek,
túlsúlyosak,
szépülni vágynak,
autentikus környezetben, mesterektôl
szeretnék fejleszteni jóga-tudásukat,
vonzódnak a meleg, trópusi környezethez,
szeretik a kényeztetést, a luxust.

A következô kéthetes utak
indulási idôpontjai:
2013 november 22. és

2014 február 7.

Jelentkezés és
személyes konzultáció:
Gala Tours Ltd.
H-1012 Budapest, Logodi u. 34/b.
Phone: +36-1-488-7013
Fax: +36-1-488-7010
Mobile: +36-30-9402-778
E-mail: gala@galatour.hu

Figyelem! Játék!
Az Ájurvédáról szóló sorozatunk (augusztustól decemberig)
mindegyikében 1-1 kérdést teszünk fel.
A válaszokat küldjék el a gala@galatour.hu e-mail címre.
A helyesen válaszolók között egy-egy 5 alkalmas,
a „Brahmayurvéda” masszázsszalonjába szóló bérletet sorsolunk ki.

Mi a neve az ájurvédás méregtelenítô kúrának?

www.ayurvedautazas.com
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K

ét különösen fárasztó tévéműsor után
pihenni, regenerálódni és kikapcsolódni utazott Dél-Indiába Zsidró
Tamás. A mesterfodrász, mint mondja,
valósággal újjászületett, és jövőre újra
ájurvédás kúrára készül Keralába.
– A január-februárom elég erősre sikeredett, két nagyon fárasztó
műsorban vettem részt, A nagy duettben és a
Randikommandóban, ami hosszú, 20 részes
sorozat – mondja Zsidró Tamás. – Ez a kettő
annyira elfárasztott, hogy a feleségemmel
elhatároztuk, elutazunk egy olyan helyre, ahol
garantáltan kipihenhetjük magunkat. Nem
akartunk valamilyen felkapott wellness-szállodába menni, mert nekem gyakran az az
érzésem, az embertől ott nem azt várják, hogy
feltöltődjön, hanem hogy jó sokat költsön. Az
egyik barátunk ajánlotta, hogy menjünk el egy
ájurvédás komplexumba, így választottuk DélIndiát, egészen pontosan az ájurvédás hagyományairól híres Kerala megyében lévő Kochit.
Kozmetikai anyagokban már találkoztam az
ájurvédával, de arról, hogy milyen komplex ősi
gyógyító rendszer, korábban nem nagyon hallottam. Amikor már a kezünkben volt a repülőjegy, akkor kezdtem utánanézni a témának.
– Mik voltak az első benyomásaik?
– A Nattika Beach Resort csodálatos hely,
aki gyógyulni akar, kikapcsolódni mentálisan, pontosan megleli benne azt, amit keres.
A komplexum maga a tengerparton, egy természetvédelmi területnek számító pálmaliget
mellé épült. 30-40 kis bungalóból áll, gyönyö-
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			 2. rész

rűen tisztán tartják, mi március végén, a meleg
évszakban jártunk ott, a kertészek folyamatosan dolgoztak, locsoltak a kertben. Maga a
komplexum úgy néz ki, hogy a tengerparton

Zsidró Tamás: Teljes megújulásra vágytam
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vannak a házak, és egy hatalmas, nyitott jógaépület, ott lehet irányítottan meditálni, mellette
a szintén nyitott étterem, míg a kezeléseket az
utca másik oldalán lévő épületekben végzik.
– Milyen programot csináltak végig?
– Amikor megérkeztünk, először kitöltöttünk
egy tízoldalas kérdőívet az egészségi állapotunkról, a táplálkozási szokásainkról. Mindenkinek
van egy saját ájurvédás orvosa, ő elmondja, mi
a program lényege, és amit leírtunk, az alapján
besorol minket a három dósa valamelyikébe.
Énrólam kiderült, hogy kapha vagyok. Mivel
viszonylag rövid időre, tíz napra érkeztünk, a
doktornő javaslatára egy nagyon kellemes és
hatásos tisztítókúrán estünk át. Mindennap
találkoztunk az orvosunkkal, és mindennap
kaptunk különféle kezeléseket, ehhez jött még
a jóga és meditáció. Mi úgy raktuk össze a napjainkat, hogy fél nyolckor elmentünk a reggeli
meditációra, ami átment jógaórába, utána pedig
mentünk a kezelésekre. Olyan olajos masszázsokat kaptunk, amelyek a sportmasszázzsal
ellentétben nem az izmokra hatnak, hanem
inkább mély nyirokmasszázshoz hasonlítanám
őket. Ezekkel jó pár napig az ember emésztőrendszerébe hajtották bele a méreganyagokat.

Az ötödik napon azután kaptam egy dzsúszt, és
miután azt megittam, mondták, hogy maradjak
a bungalóban, mert elég erősen felgyorsítja az
emésztésemet. Délben azután kijött az orvos,
megkérdezte, hogy vagyok, utána hoztak egy
rizslevesszerűséget, ami azonnal leállította a
folyamatot. Már akkor olyan könnyűnek éreztem magam, mint már régen nem.
A masszázsok közül kaptam gyógyolajosakat,
de olyan kezeléseket is, amikor kis gézzacskókba
beletettek gyógynövényeket és azzal ütögették
a bőrömet. Egy-egy kezelés után mindig hosszú
selyemlebernyeget adtak ránk, úgy mentünk vis�sza a bungalóba, néha a fejünket is bekötötték, és
rajta kell maradnia az olajnak. Azt hittem, soha
az életben nem fogom tudni lemosni magamról,
de létezik olyan nagyszerű ájurvédás szappan és
sampon, ami simán leoldotta. A 10. nap második
részében bekapcsolódtak a programba a leöntések, az ájurvédás faasztalon fekve öntögették
rám a langyos olajat, ami csodálatos érzés. A
csúcspontot azonban a shirodhara nevű kezelés
jelentette, amikor langyos olajat csorgatnak az
ember homlokára: ilyenkor mindig úgy éreztem,
mintha az édesanyám simogatná a homlokomat.
Az földöntúli élmény volt.
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– Hogy ízlett önöknek az ájurvédás vegetáriánus konyha?
– Az ételeket is parádésan készítik, mindenféle fűszerekkel, annyira
finoman főznek, hogy én sajnos fogyni nem is tudtam. Nekem nagyon
fontos volt, hogy nem kellett aszkétaként sanyargatni magam, hanem a
típusunknak megfelelő, csodálatos fogásokat ehettünk, úgyhogy akinek
a gyengéje a gasztronómia, az is megtalálja ott a számítását. Patkó alakú
asztalokon sorakoztak az ételek, táblával jelezve, amelyik kinek való,
csak a kaphának feltálaltak vagy nyolcféle ennivalót. Ott megfogadtam,
hogy többé nem eszem húst, aztán itthon visszaszoktam egy idő után,
de napközben továbbra is csak vegetáriánus módon étkezem.
– Volt lehetőségük arra is, hogy egy kicsit megismerjék az országot?
– Sok India-rajongó emberrel beszéltem, akik azt mondták, mi
nem láttuk Indiát. De most nem is azért mentünk, hogy mindent lássunk, hanem igazi megújulásra vágytunk. Fantasztikus volt végig az
utunk, minden kiválóan megszervezve, olajozottan működött, ezért
olyanoknak is ajánlom, akik esetleg ódzkodnak egy indiai úttól. A mi
szállodánk olyan hely volt, ahol jól érezheti magát az európai turista.
Olyanoknak ajánlom, mint mi, akik nem mélyen ájurvédahívők, csak
nyitottak rá és meg akarják tapasztalni. Itt drasztikus beavatkozások
nem történnek, én úgy láttam, kicsit európai felfogással irányítják az
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intézményt, meggyőző volt a tisztaság, a rend, a fegyelem, a gördülékenység. Egy osztrák vendéggel is beszélgettem, kiderült, hogy három
éve jár oda, mert olyan autoimmun-betegségben szenved, amivel az
európai orvoslás nem tud mit kezdeni. A betegsége mozgásszervi
problémákat okoz, és amikor először megérkezett, tolószékben hozták, annyira súlyos állapotban volt, három hét után pedig már sétált a
tengerparton. Azóta mindig két hónapos kúrán vesz részt, már nehézkesen érkezik, de vidáman távozik. Az ájurvéda ugyanis nem csodagyógyászat, hanem nagyon régi orvostudomány.
– Ha ilyen jól sikerült az útjuk, tervezik, hogy visszatérnek?
– Mindenképpen! Az út ára alapvetően a repülőjegytől függ, de ha azt
nem számítjuk, nagyjából annyiba került a kinti tartózkodásunk, hogy itthon
egy wellness-hotelben nem tud az ember egy ilyen programot ennyi pénzből
kihozni. A legjobban a fantasztikus hatású kezeléseket élveztem,
és biztos, hogy jövőre szeretnénk visszamenni. Teljes megújulásra vágytam,
és ez sikerült is.
l M. L.
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Mi volt Zsidró Tamás kedvenc kezelése?
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– Amikor a tó tükre mozdulatlan, tisztán látható a tó alja. Amikor a tó felszínét hullámok
zavarják meg, lehetetlen a mélyére látni. Ugyanígy, amikor az elme nyugodt, gondolatok és
vágyak nem zavarják, látható a valódi „Én”. Ezt
hívják „Jógának”. A gondolkodás elvezet ide,
hogy ki vagyok én? Itt van a csontom, a bőröm,
a testem, de ez nem én vagyok, hiszen a szervezetem, amelynek a működését jóformán alig
ismerem, milliószám állít elő csodás, bonyolult
szerkezeteket, sejteket, amelyek elmúlnak, majd
újak teremtődnek. A gondolataimmal sem lehetek azonos, hiszen azok is pillanatonként változnak. Én a teremtő erő vagyok, amelyik létrehozza ezeket a gondolatokat, és amelyik most,
ebben a pillanatban ezt a testet öltötte föl.
– Hogyan vezet a jóga és az ájurvéda az
egészséghez?
– Nincsenek véletlenek, nincs olyan, hogy
mindentől függetlenül kerülök bele egy helyzet-
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r. Hovanecz Anikó és Veres András
külön utakon indultak el, hogy
eljussanak egy fontos találkozási pontig. Mindketten vallják, hogy
India ritka nagy ajándékot adott az emberiségnek: a jógát és az ájurvédát, melynek üzenete
kozmikus.
Anikó orvos. Belgyógyász, gasztroenterológus. András pilóta, kapitányként repült a
Malévnál. Adódik a kérdés, hogyan jutottak el
a jógához és az ájurvédához, illetve ki követte
a másikat?
– Egyértelműen Andrásé az elsőség – mondja Anikó. – Ő 1995-ben végzett Indiában, én
nála ismerkedtem meg 2003 őszén a Sivananda
jógarendszerrel.
– Ha rám néz, egy vékony embert lát – veszi
át a szót András. – Nincsenek robosztus csontjaim, nagy izomtömegek, látszatra elég gyenge
vagyok. De 40 évet repültem kapitányként,
az utolsó 15 évben az óceánon túli járatokon.
Életemnek volt olyan szakasza, ami a végtelen és határtalan „pörgésről” szólt, azt hittem,
elpusztíthatatlan vagyok. Ez addig tart, amíg
az ember a műtőasztalon szembesül azzal,
hogy az orvos aggodalmasan ráncolja a homlokát, és azt mondja, ez komolyabb, mint amilyennek látszik. Volt műtétem, ám igazából egy
atomfizikus döbbentett arra rá, hogy a természet törvényeit be kell tartani.
Ebben segíthet a jóga, hiszen vallástól,
világnézettől, politikai hovatartozástól függetlenül évezredek óta mutatja az utat a testi-lelki
egészséghez, a személyiség kiteljesedéséhez.
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Ájurvéda
			 3. rész

Valamint az ájurvéda, hiszen a jóga és az ájurvéda közös gyökerekből ered: mindkettő a
Védákig vezethető vissza.
A jóga ősi bölcsességeit nem kellett a világi
tudományok pillanatnyi állása alapján módosítgatni, helyesbítgetni, kanonizálni. Olyanok,
mint a Himalája rendíthetetlen csúcsai. Időtlenül szolgálják a változó korok keresőit. Nálam
is megkezdődött a mester keresésének időszaka. Végül 1993-ban New Yorkban találtam rá a
saját utamra. Hálás vagyok, hogy van tanítóm,
van mesterem. Megismerkedtem a Sivananda
jógarendszerrel. Sri Swami Sivananda (1887–
1963) 36 éves koráig orvosként dolgozott.
Kórházigazgatóként akkor döntött úgy – a sok
szenvedést látva –, hogy a jóga tudományával
magasabb szinten segíti az embereket. A kezdeti lépések után én is tanultam tovább, elmentem Indiába, ott végeztem jógaoktatóként.
– Mi az, ami megfogta az indiai gondolkodásban?

be. Minden mentális síkon dől el, így természetesen az egészség is. Ha felborul az egyensúly,
akkor alakulnak ki a betegségek. De ezt már
sokan tudják. A jóga eszköz a belső béke elnyeréséhez. Az ájurvéda az egyetlen jelenleg is
fennálló komplex gyógyító rendszer, hiszen az
egészséggel, életvitellel, betegséggel és gyógyítással kapcsolatos összes aspektusra választ tartalmaz. A mi feladatunk, hogy segítsük hozzá
a mai magyar embereket ezeknek az eszközöknek a megismeréséhez. Idehaza is, de kapcsolatainkkal segítünk abban is, hogy Indiában is
megismerkedhessenek ezzel a rendszerrel.
Ugyancsak régóta ismert, és immár elfogadott
tétel – veszi át a szót Anikó –, hogy az egészség
csak kisebb részben múlik a géneken, a környezeten, éppen csak tíz százalékban az orvosi
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ellátáson. Ötven százalékban mindenki maga felelős az állapotáért, és alapvetően életmódbeli dolgokkal befolyásolhatja ezt az ötven százalékot. Nyugati típusú, vagy más szóval akadémikus orvoslást tanultam. Ennek nagyon
jó diagnosztikai rendszere van, de hajlamos a kiragadott tünetre, kórképre
koncentrálni, és nem az egyensúly meglétét, felborulását vizsgálja. Ezért
gondoltam, hogy a terápiás lehetőségeket kibővítem a praxisomban a jógaterápiával, illetve ehhez szorosan kapcsolódva az ájurvédával.
– Milyen lehetőségekről van szó pontosan?
– Többek között a testtisztításról. Az emberi szervezet is olyan, mint
a lakásunk, ahhoz, hogy jól betöltse funkcióját, időnként ki kell takarítani, ki kell dobni a felhalmozódott lomot. Ha nem takarítunk, a terápiás
rendszerek sem működnek, vagy csak átmenetileg hatékonyak. Az ájurvéda csodálatos rendszer, hiszen a terápiás elemein túl – az egyszerűség
kedvéért ezeket nevezhetjük ájurvédikus gyógyszereknek, de ezek mindig természetes eredetűek – személyre szabott útmutatóval szolgál. Mit
egyek, hogyan éljek, ami az én alaptípusomnak, és személyiségemnek a
leginkább megfelel.
Ugyanakkor persze magam is azt tanácsolom azoknak, akik erre nyitottak, és hajlandóak elfogadni, hogy érdemes ezt a komplex terápiát
ott megismerni, ahol a gyökerek vannak. Túl azon, hogy egy utazással
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ÁJURVÉDA

az érzékek új életre kelnek

India másik arca
Tapasztalja meg a több mint ötezer éve fejlôdô
indiai ájurvéda jótékony hatását a gyógymód
szülôföldjén, a Dél-indiai Keralában. Az utazást
azoknak ajánljuk, akik
•
•
•
•
•
•
•
•

törôdnek az egészségükkel,
krónikus betegségben szenvednek,
fokozott stresszben élnek,
túlsúlyosak,
szépülni vágynak,
autentikus környezetben, mesterekkel
szeretnék fejleszteni jóga-tudásukat,
vonzódnak a meleg, trópusi környezethez,
szeretik a kényeztetést, a luxust.

A következô kéthetes utak
indulási idôpontjai:
2013. november 22. és

2014. február 7.

Jelentkezés és
személyes konzultáció:
Gala Tours Kft.
H-1012 Budapest, Logodi u. 34/b.
Telefon: +36-1-488-7013
Fax: +36-1-488-7010
Mobil: +36-30-9402-778
E-mail: gala@galatour.hu

Figyelem! Játék!
eleve becsukjuk a kaput az itthoni gondok mögött, és az örömre koncentrálunk, megszabadulunk a stresszfaktorok egy részétől, az Indiában
felhalmozott tudás magában is nagy erő. A környezet, az autentikus
gyógyítók, a rendkívül pontosan és nagyon jól összeállított étrend, a
kényeztető, de egyben gyógyító masszázsok, az ott frissen termő gyógyító hatású növények mind nagy segítséget jelentenek. Olyan ez, mint
Mozart és Salieri. Utóbbi megtanulta, hogyan kell komponálni, de ez
nem volt azonos azzal, hogy Mozart lelkében, elméjében ott voltak a
csodálatos dallamok, csak le kellett kottáznia őket.
Ezt mindig megélem magam is, és ezért mentem vissza már többször, és szeretnék még újra meg újra visszatérni Indiába.
l M. L.

Az ájurvédáról szóló sorozatunk (augusztustól decemberig)
mindegyikében 1-1 kérdést teszünk fel.
A válaszokat küldjék el a gala@galatour.hu e-mail címre.
A helyesen válaszolók között egy-egy 5 alkalmas,
a „Brahmayurvéda” masszázsszalonjába szóló bérletet sorsolunk ki.

Kinek a nevét viseli a Sivananda jógarendszer?

www.ayurvedautazas.com

SZÉPSÉG ÉS EGÉSZSÉG

ezzel a testalkattal hogy
ment a jógázás Keralában?
Manyika nevetve válaszol:
„Ezt már sokan megkérdezték, és engem is foglalkoztatott indulás előtt. Termé
szetesen a kezdő csoportba
osztottak be, de még ott is
külön foglalkozott velem az
oktató minden reggel. Ma
már otthon is gyakran előveszem a jógamatracomat a
családom legnagyobb örömére, már nem nevetnek ki.
De nem csak a jógát, hanem
az étkezéseket is az alkatomnak és a testtípusomnak
megfelelően állították össze a
nagyon barátságos indiai szakácsok. Úgy sikerült néhány
kilót fogynom, hogy közben
nem éheztem. Annak ellené-

Ayu és veda, azaz az élet és bölcsesség. Ez a két szanszkrit
szó rejtőzik az ősi indiai gyógyító módszer, az ájurvéda
nevében, amely így életbölcsességet, az élet tudományát
jelenti. Bár a módszer nálunk is egyre ismertebb, igazán
akkor hatékony, ha szülőföldjén, Indiában próbáljuk ki.
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Manyikától Krishnáig

E

lérkeztünk sorozatunk negyedik
részéhez, és olvasóinknak – reméljük – most sem kell csalódniuk, mert
orvos, természetgyógyász, jógaoktató
és országos hírű fodrászmester után két olyan
érdekes, de egymástól teljesen különböző
emberrel ismerkedhetünk meg, akikben talán
csak egy dolog közös: India szerelmesei. A
kedves Olvasónak elmondja dél-indiai élményeit az őstermelő, piacon árusító Manyika és
a Magyarországon letelepedett, Keralából származó fiatal terapeuta, Krishna.
Manyika, hogy került Indiába a Fény utcai
piacról – kérdezem abban a néhány percben,
amikor éppen nem tülekednek az emberek a
stand előtt, hogy gyönyörű, sárga házi csirkét
vásároljanak.
„Évtizedek óta kora hajnalban kelek, etetem
az állatokat, előkészítem az árut a piacra”
– kezdi Manyika. „Télen-nyáron órákat állok,
szaladgálok, szolgálom ki a sok kedves, nagyrészt visszatérő vásárlómat. Késő délután, már
sötétedéskor érek haza, ahol a család ellátása is
vár. Nem mondom, hogy nem segítenek,
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de azért a munka zöme rám hárul. Az évek
alatt a derekam sem lett keskenyebb, egyre
nehezebbé váltak a napok. A kezembe akadt
egy újság, ahol az ájurvédát népszerűsítették,
mint az egyik legősibb gyógymódot, amely
Indiából terjedt el. Éreztem, hogy erre van
nekem szükségem, de néhány napot azért
gondolkodtam, hogy
mi lesz az állatokkal,
a piaccal, hogy fogja
magát ellátni a család.
De végül eldöntöttem,
hogy elutazok, februárban talán könnyebben
megoldódik minden
itthon is.”
Azt már az előző
részekből tudjuk, hogy
az ájurvéda három alapvető eleme a személyre
szabott diéta, a speciális
kezelések és a jóga. Ne
haragudjon Manyika,
muszáj megkérdeznem,

re, hogy itthon igazi magyaros ételeket főzök,
az egészséges indiai konyhát nagyon megszerettem. A szálloda csak bio-alapanyagokat használ,
a zöldségek egy része és az összes fűszer a szálloda kertészetében terem. Sajnos az orvostól
kapott étkezési előírásokat itthon nem tudom
betartani, de igyekszem egészségesebben főzni,
mint korábban.”
A gyógyítás harmadik eleme az ájurvédikus
kezelés. Erről mi a tapasztalata, Manyika?
„Az érkezés utáni első napon a szálloda orvosa
alaposan megvizsgált, kikérdezett, jól kipanaszkodtam
magam. Ennek alapján megállapította a testtípusomat, ami
az indiai orvoslás alapja. Személyemre alakítva előírta, hogy
mit egyek és milyen kezeléseket
kapjak, a különböző masszázsokhoz milyen gyógynövényeket, milyen olajat használjon a
kezelőszemélyzet. A szálloda
tengerpartja, a környezet, a személyzet és a legkülönbözőbb
kezelések aranyat értek, teljesen
kicserélve, egészségesebben
tértem haza két hét India után.
A kezeléseket folytatom itthon
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is, időnként eljutok
Krishnához, de februárban megint megyek
Keralába. A családom
is jól vizsgázott a távollétemben, nekem meg
szükségem van a gyógyulásra, pihenésre.”
Természetesen
utunk azonnal Krishnához vezetett. Belépünk
a IX. kerületi szalonba,
Indiába érkeztünk:
az illatok, a dekoráció és persze Krishna. Krishna Kumar a
rendkívül szimpatikus
dél-indiai fiatalember
néhány éve érkezett
hazánkba. Eleinte egy
ájurvédikus kezeléseket nyújtó intézetben

Indiában

4. rész

dolgozott, de másfél éve
önállósította magát. Hatalmas tudása és érzéke eredményeként nagyon nehéz
a Brahmayurvéda Szalonba
időpontot foglalni. Krishnából ömlik magyarul a szó (indiai akcentusát
hamar megszokom, de néha angolra váltunk). „Az ájurvéda lényege a
felbomlott egyensúly helyreállítása pancsakarma terápiával és az ájurvédikus fitoterápiás készítmények alkalmazásával, amelyek méregtelenítő,
immunerősítő és alakformáló hatásukat személyre szabott, meleg, aromás és gyógynövény alapú olajokkal és porokkal fejtik ki.” Krishna, nem
jelentenek konkurenciát neked az utazási irodák, amelyek indiai utakat
hirdetnek? Mosolyogva válaszol: „Persze minden kezelést el lehet itt is
végezni, azonban számos előnye van, ha időről időre eljutunk Indiába.
A fűszerek, a gyógynövények helyben, frissen elkészítve, feldolgozva
erősebbek, hatásosabbak. De megemlíthetünk olyan tényezőket is, mint
az időjárás. Az ájurvéda előszeretettel melegíti a testet, a kellemes, trópusi hőmérséklet Keralában természetes. Nem beszélve arról, hogy DélIndiában is rengeteg látnivaló van, amelyek a kezelések közben, egy-egy
nap szünetet hagyva könnyen elérhetők. A turisták pedig sokat vásárolnak is például az olcsó indiai textíliákból. Évente egyszer én is hazamegyek egy hónapra, hogy tanuljak és összegyűjtsem a legjobb alapanyagokat.” A következő páciens érkezéséig van még néhány perc, Krishna
nekiesik, hogy elmulassza reggel óta tartó fejfájásom. Kis tégelyből erős,
fűszeres illatú krém kerül a homlokomra és a két halántékomra, majd
hol erőteljes, hol finom masszírozással operál Krishna, fenomenális
érzés. A fejfájás csökken, egy óra múlva már nyoma sincs.
Engem meggyőztek, Manyika, Krishna, viszontlátásra Keralában!
l G. G.
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U

gyan minek van szüksége egy autentikus indiai ájurvédikus központra
annak, aki az agykontrollal szinte
mindent elérhet, amit csak akar?
Mit gondol egy nyugati szemléletű orvos az
ősi indiai gyógymódról? Többek között erről
kérdeztük dr. Domján Lászlót, az agykontroll
hazai atyját, aki két hetet töltött Keralában.

pontjára vagy az óceán partjára.
Élveztük a társaságot is, a csöndet is.
– És a gyógykezelés? Nem volt
kellemetlen?
– Ellenkezőleg, roppant kellemes volt. Már az első napon megvizsgált egy indiai ájurvédikus
orvos, és előírta a kezeléseket.
Gyógynövénykivonatokat kaptunk, a testtípusnak megfelelően,
személyre szabottan étrendi
előírásokat, és azt is személyre
szólóan határozta meg az orvos,
milyen masszázsokat kapjunk.
Nem egyformán kezeltek bennünket a párommal. Az első
nap után mindennap alig vártam, hogy felvehessem a zöld
köpenyt, s mehessek a gyógyító
keze alá, aki két órán át foglalkozott velem. Különböző olajokkal masszírozott, gézbe kötött
gyógynövényekkel ütögetett,
indiai főzetekkel inhaláltatott. A
növények tudtommal jobbára ott
teremnek a gyógyközpont bio-

– Hogyan merült fel az ötlet, hogy Indiába
utazik egy ájurvédikus gyógyítóközpontba
éppen ön, aki azt tanítja, hogy agykontrollal
karbantartható az egészség?
– Egy agykontrollosnak is szüksége van a
pihenésre és arra, hogy megadja a szervezetének, amit kell. Az agykontroll jó módszer,
de nem helyettesíti a megfelelő táplálkozást
és mozgást, mindazt a kényeztetést, ami jót
tesz a testnek. Amikor Zsuzsával, volt osztálytársammal találkoztam, aki éppen akkor tért
haza Indiából, olyan lelkesen és szemléletesen
mesélt az útjáról, hogy rögtön oda kívánkoztam. S mivel közeledett a karácsony, megleptem egy úttal a páromat.
– Gazdag ajándék! Nem lett volna egyszerűbb itthon keresni egy ájurvédikus gyógyítót?

Ayu és veda, azaz az élet és bölcsesség. Ez a két szanszkrit
szó rejtőzik az ősi indiai gyógyító módszer, az ájurvéda
nevében, amely így életbölcsességet, az élet tudományát
jelenti. Bár a módszer nálunk is egyre ismertebb, igazán
akkor hatékony, ha szülőföldjén, Indiában próbáljuk ki.
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A g y k o n t ro l l a l Ke ra l á b a n
– Ez mindkettőnknek nagy ajándék volt,
életre szóló élmény és testi-lelki-szellemi
felüdülés, aminek a hatását még hónapok
elteltével is éreztük. Egészen más egy ilyen
pihenés és kezeléssorozat Indiában, kiegészülve a fantasztikus élményekkel, megélve az
indiaiak végtelen kedvességét és vendégszeretetét, élvezve állandó mosolyukat. Őszintén
szólva mindaddig azért nem vágytam Indiába,
mert nem szeretem a tömeget. Itt a repülőtér
után nem találkoztunk többé tömeggel. Itthon
hagytuk a gondokat, és két hétig töltődtünk jó
érzéssel, szeretettel.
– Mi történt ott önökkel?
– Megnéztük ugyan itthon, hogy hová
megyünk, de amikor megérkeztünk, az felülmúlta a várakozásainkat. Egy gyönyörű,
kényelmes gyógyközpontban találtuk magunkat az Indiai-óceán partján, gazdag növényvilággal. Összkomfortos bungalóban laktunk.
A kertben medence van, én mindennap nagyot
úsztam benne, s néhányszor az óceánban is.
Külön élveztem, hogy a világ minden tájáról
érkeztek vendégek, pezsgő nemzetközi társa-
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sági életbe csöppentünk, de amikor arra volt
igényünk, el is tudtunk vonulni, akár a saját
bungalónkba, akár a kert valamelyik félreeső

kertészetében, akárcsak a feltálalt zöldségek
jó része. Ezek a kezelések nagyon kellemesek
voltak, és tényleg jó hatásúak.
– Tisztítókúrát is előírtak?
– Nekem nem, de a páromnak igen, ő kapott
úgynevezett purgációt. Utána energikusnak és
könnyűnek érezte magát.
– Az étkezés nem volt túlságosan puritán?
Jóllaktak?
– Hát persze! Naponta háromszor volt bőséges svédasztal, olyan tálalás, amitől rögtön
megjött az ember étvágya. Növelte az étkezés
örömét a vacsorához járó program: zenészek,
artisták, táncosok léptek fel esténként. Minden ételhez oda volt írva, mi az, és milyen
típusú embernek ajánlott, így könnyen össze
tudtuk válogatni a nekünk valót. De ránk volt
bízva, hogyan tartjuk be az orvosi tanácsokat,
és nekem ez az önállóság is tetszett. Persze
azért mentünk, hogy segítsük a szervezetünket a megújulásban, de azért jó érzés volt ez a
szabadság. Én például a kezelés utáni pihenőidőben dolgoztam, soha olyan jól nem ment a
könyvszerkesztés, mint ott. A párom imádta a
jógaórákat.
– Ön orvos, itt diplomázott Magyarországon.
Mi a véleménye arról, ami a gyógyközpontban
folyik?
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– Belgyógyászat mellett reumatológiából és fizioterápiából is szakvizsgáztam, tehát ezzel a szemmel figyeltem a több ezer éves ájurvédát,
amit mind a megelőzésben, mind a rehabilitációban, mind a fiatalításban
nagyszerűnek tartok. A mi orvostudományunk még csak most kezdi felfedezni, amivel ők régóta gyógyítanak: azt, hogy anyagcsere szempontjából
nem vagyunk egyformák, és hogy annak megfelelően kell táplálkoznunk.
Ahogyan az egyik autó gázolajjal megy, a másik benzinnel, a harmadik
gázzal, ahhoz hasonlóan, ami az egyikünk szervezetét építi, az nem tesz
jót a másiknak. Hihetetlen az indiai tudás a gyógynövények terén is. Ezeket mi is használjuk, de sokkal kevésbé merünk rájuk támaszkodni.
– Nem volt bizalmatlan a különböző szerekkel kapcsolatban, amiket
adtak?
– Nem, mert mindegyikre rá van írva az összetétel. A receptet az
orvos írja, az üdülő területén van gyógyszertár, ahol nagyon kedvező
áron beszerezhetjük, hoztam is haza. Én orvosként is nagyon jónak és
hasznosnak tartom azt, ami a keralai gyógyközpontban zajlik. De ami a
legnagyobb élmény volt, és ezt csak az tapasztalja meg, aki elmegy Indiába, az az ottani légkör, a nyugalom, a kedvesség. Először azt hittem, ez
csak a gyógyközpont sajátja, de ha onnan kiléptünk, akkor is ezt tapasztaltuk. Találkoztunk egy ott élő magyar házaspárral, ők elmondták,
hogy ez nem csak a vendégnek szól, hanem életszemlélet náluk. Jó volt
ebben a légkörben eltölteni két hetet.
– Voltak programokon is?
– Nekem a gyengém a folyók, ezért egy hajós kirándulást választottunk. Emberléptékű folyócskán, kis csónakkal hajóztunk vadregényes
tájon. Az indiaiak ott mosták a ruháikat, és ők is mosolyogtak, integettek. Mindenhonnan jó érzés áradt felénk. Ott értettem meg, amit Eszter
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lányom mondott, amikor
egy kéthetes tanfolyamról
hazajött Indiából: itt minden olyan szürke Indiához
képest, mondta, vissza fogok
oda menni! Mi is ezt éreztük: ide vissza kell térnünk.
– Ezek szerint sikert aratott a karácsonyi ajándék?
– A párom a mennyekben járt, és vele együtt én is. Mintha kicseréltek
volna bennünket. Mint amikor az elpiszkolódott ruhát beadjuk a mosodába, és frissen mosva-vasalva kapjuk vissza. S mintha azután sokáig
nem látszana meg rajta a használat: a hatása nagyon hosszan tartott,
s talán tart ma is, hiszen sok mindent megtudtunk önmagunkról és a
szervezetünkről, itthon is sok tanácsot betartunk. Szívből ajánlok egy
ilyen utat mindenkinek, aki teljes regenerálódásra, megújulásra vágyik.
l –zimber–
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az érzékek új életre kelnek

India másik arca
Tapasztalja meg a több mint ötezer éve fejlôdô
indiai ájurvéda jótékony hatását a gyógymód
szülôföldjén, a Dél-indiai Keralában. Az utazást
azoknak ajánljuk, akik
•
•
•
•
•
•
•
•

törôdnek az egészségükkel,
krónikus betegségben szenvednek,
fokozott stresszben élnek,
túlsúlyosak,
szépülni vágynak,
autentikus környezetben, mesterekkel
szeretnék fejleszteni jóga-tudásukat,
vonzódnak a meleg, trópusi környezethez,
szeretik a kényeztetést, a luxust.

A következô 2 hetes út
indulási idôpontja:

2014. február 7.

Jelentkezés és
személyes konzultáció:
Gala Tours Kft.
H-1012 Budapest, Logodi u. 34/b.
Telefon: +36-1-488-7013
Fax: +36-1-488-7010
Mobil: +36-30-9402-778
E-mail: gala@galatour.hu

Figyelem! Játék!
Az ájurvédáról szóló sorozatunk (augusztustól decemberig)
mindegyikében 1-1 kérdést teszünk fel.
A válaszokat küldjék el a gala@galatour.hu e-mail címre.
A helyesen válaszolók között egy-egy 5 alkalmas,
a „Brahmayurvéda” masszázsszalonjába szóló bérletet sorsolunk ki.

Milyen kiránduláson vett részt Dr Domján László?

www.ayurvedautazas.com

