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Ayurveda –
vitenskapen om livet
Ayurveda – Indias tradisjonsrike helsesystem
– har sitt utspring for mer enn 7000
år siden. Ordet Ayurveda kan oversettes på
minst tre forskjellige måter: ”kunnskap
om livet”, ”vitenskapen om et langt liv” eller
”kunsten å leve”. Ordet er hentet fra
språket Sanskrit. Ayurveda består blant annet
av kostholdslære, bruk av helsefremmende
rutiner, bruk av urter og mineraler som
medisin, en lang rekke diagnosemetoder,
renseteknikker, kirurgi og ikke minst hvordan
skape helse ved hjelp av bevissthet. I
Ayurveda fokuseres det på å bevare den
vitale energien i mennesket.
I India er Ayurveda én av ﬁre parallelle,
likeverdige medisinsystemer som alle er
anerkjent av staten og som delvis også
ﬁnansieres av staten. Helsemyndighetene
søker å fremme den tradisjonelle
medisinformen Ayurveda. Det er etablert
offentlig godkjenning for leger innen
Ayurveda. Legene tar en 5-årig,
standardisert utdannelse i ayurvedisk
medisin. I dag tilbyr mer enn 100 høyskoler

studier i tradisjonell ayurvedisk medisin.
Den indiske regjeringen støtter forskning
og utdannelse innen Ayurveda gjennom
mange kanaler. Også i USA gir regjeringen
forskningsmidler til dette forskningsområdet
gjennom National Center for
Complementary and Alternative Medicine.
WHOs statistikk viser at 80% av verdens
befolkning har komplimentær og alternativ
medisin som sitt primære helsetilbud.
Ayurvedas tilnærming til helse dreier seg i
store trekk om å se på de bakenforliggende
årsaker til sykdom og ubalanser. Det viktige
er å avdekke de grunnleggende ubalansene
som har forårsaket helseproblemet. Ayurveda
ser ikke på kroppen som en avansert
maskin, men som en fysisk manifestasjon
av bevissthet. En del konsepter som
beskrives i Ayurveda, ligger mye nærmere
opp til verdensbildet som beskrives av
kvantefysikken enn klassisk fysikk, og
Ayurveda er derfor et forfriskende alternativ
til det statiske verdensbilde som vi ofte finner
i skolemedisinen.

Ayurvedas definisjon av helse:
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oppfordrer alle til å dele den med andre. DET ER IMIDLERTID
STRENGT FORBUDT Å SELGE DEN. Alle forsøk på salg eller
kopiering av e-boken vil bli anmeldt.
Oppdager du brudd på våre retningslinjer, ber vi deg om å gi
beskjed om dette snarest til post@ayurved.no. Alle tipsere vil bli
belønnet. Ayurveda –Kilden til helse og velvære er © copyrighted
av Maharishi Ayur-Ved Produkter AS.
Ingen deler av denne e-boken kan kopieres, endres, selges eller bli
brukt på noen noen som helst annen måte enn slik den fremstår i dag.
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Den som har doshaene (vata, pitta
og kapha) i balanse, har god appetitt,
normal funksjon av kroppsvevene,
kroppens avfallsstoffer i balanse og
som vedvarende har kroppen, sinnet
og sansene fylt med lykksalighet,
kalles en frisk person.
Sushruta Samhita (En 2500 år
gammel ayurvedisk lærebok)
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Maharishi Ayurveda
Maharishi Ayurveda så dagens lys i 1980
da Maharishi Mahesh Yogi, grunnleggeren
av Transcendental Meditasjon, startet
samarbeidet med tre av Indias fremste
ayurvedaleger: Dr. W.M. Dwivedi, Dr.
B.D. Triguna og Dr. Balraj Maharishi.
De foredlet den urgamle ayurvediske
kunnskapen og brakte den tilbake til sin
rene form. Resultatet av dette arbeidet ble
Maharishi Ayurveda.
Maharishi og de ayurvediske legene satte
ned et råd av ayurvedaleger som satt
sammen urtepreparatene i Maharishi
Ayurveda. Alle preparatene er formulert i
henhold til retningslinjene i de ayurvediske
tekster. Videre ble det satt sammen et
nettverk av leger, klinikker og skoler som er
dedikert til å hjelpe folk til å opparbeide en
perfekt helse.

Et mesterverk av urter
Gjenopprette balanse
Når kroppen er ute av balanse fungerer den
som en ustemt gitar. Maharishi Ayurveda
fungerer som en stemmegaffel og bringer
ustemte aspekter i sinn-kropp systemet
tilbake i balanse.
Hele urter istedenfor aktive ingredienser
Urtene i Maharishi Ayurveda Produkter er
behandlet på tradisjonelt ayurvedisk vis, der
man bruker hele urter istedenfor
aktive ingredienser. Dette forbedrer
opptaket av urtene, skaper balanse
og motvirker negative bivirkninger.
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En symfoni av synergieffekter
Ayurveda kaller det sanyog - vitenskapen
om å kombinere urter, slik at man skaper
resultater som er langt bedre enn det
enkelturter kan gjøre alene. Hver urt har en
spesifikk funksjon:
•

Hovedurter som er målrettet mot det
spesifikke helseproblemet

•

Støtteurter som forsterker den helende
funksjonen til hovedurtene

•

Urter som styrker opptaket og
biotilgjengeligheten av urteblandingen

•

Rensende urter som fjerner toksiner

•

Balanserende urter som tar vekk
bivirkninger, som kan komme av å ta
enkelturter, og derved gjør at man kan
bruke urteblandingen over lang tid.

Den ayurvediske modellen
for anatomi og fysiologi
For å forstå Ayurveda må man sette seg
inn i noen grunnleggende konsepter
som utgjør den ayurvediske tankegangen
om oppbyggingen av fysiologien vår. En
del konsepter som kroppsvev (dhatuer),
kroppens kanaler (shrotaer) og avfallstoffer
(malaer) er veldig håndfast og konkret.
Konseptet med doshaer (vata, pitta og
kapha) beveger seg inn på mindre håndfaste
områder der kvantefysikk og bevissthet råder.
For den som ønsker å gå i dybden på dette,
vil jeg anbefale Dr. John Hagelins fantastiske
artikkel i Moderen Science & Vedic Science
fra 1989 der prinsippene i den vediske
verdensoppfattelse sammenlignes med
moderne kvantefysikk. Les om doshaene
under og gå så til
http://www.mum.edu/pdf_msvs/v03/hagelin.pdf.
Hvis du ikke orker å lese hele artikkelen se
på figure 3 på side 32 i Dr. Hagelins artikkel.
Det viser hvordan grunntrekkene i Ayurveda
henger sammen med moderne kvantefysikk.
Selv om man kan si at ingen har sett vata,
pitta eller kapha, er resultatet av de prosesser
som styres av doshaene veldig håndfast
og konkrete. Man har delt mennesker inn i
ulike typer og kan dermed tilpasse kosthold,
aktivitet, rutiner, behandling og livsstil til
disse typene og dermed få bukt med en
rekke ubalanser med enkle midler. I dette
ligger noe av genialiteten til Ayurveda.
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De tre Doshaer: Vata,
Pitta og Kapha
De tre doshaene vata, pitta og kapha er i
Ayurveda sett på som styrende prinsipper
for oppbyggingen av hele universet. I
kroppen styrer de forskjellige funksjoner og
det er ubalanse i doshaene som forårsaker
sykdom. Doshaene er bygget opp av de
fem elementer:
•

Akasha – rom

•

Vayu – luft

•

Tejas – ild

•

Apas – vann

•

Prithivi – jord

Ved å slå sammen de fem elementer
får man tre doshaer med følgende
hovedfunksjoner i kroppen:
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•

Vata – Styrer all bevegelse – består av
rom og luft

•

Pitta – Styrer all energiproduksjon og
stoffskifte – består av ild og litt vann

•

Kapha – Styrer all struktur – består av
jord og vann

Nedenfor kan du se en oppstilling
over doshaenes hovedfunksjoner:
Vata dosha
•

Uttrykker seg i alle kroppens bevegelser og rytmer

•

Styrer bevegelse i armer og ben osv.

•

Styrer blodsirkulasjon

•

Styrer sammentrekning og utvidelse av
hjerte og lunger

•

Styrer bevegelsen i tarmsystemet og
utskilling av avføring

•

Styrer aktiviteten i nervesystemet

•

Styrer sammentrekning av muskulatur

•

Styrer celledeling

•

Styrer DNA aktivitet

Kapha dosha
•

Ansvarlig for struktur og styrke

•

Gir fysisk styrke

•

Skaper vevsstruktur

•

Skaper kroppsstruktur

•

Ansvarlig for cellestrukturen

•

Styrer cellemembranene

•

Styrer organellemembranene

•

Ansvarlig for synapser

•

Ansvarlig for fuktighet i
fordøyelse og munnhule

Doshaenes egenskaper, funksjon og plassering
De tre doshaene har en rekke egenskaper.
Fra fødselen av har vi alle et visst forhold
mellom doshene. En eller flere vil dominere
i fysiologien vår. Dette har mye å si for vår
personlighet, preferanser, hvilke sykdommer vi
er utsatt for og for hvordan vi ser på verden.
Kvaliteter

Styrer hormonproduksjonen

•

Styrer energiomsetningen

•

Styrer fordøyelsen av mat

•

Styrer enzymproduksjonen

•

Styrer produksjonen av
fordøyelsesvæsker

•

Styrer næringsopptaket

•

Styrer utskillingen av
avfallsprodukter fra mat

Plassering

Vata

Bevegelse, sirkulasjon,
klar, hurtig, lett, kald, forfinet, liten, ru, tørr, røff,
skjør og leder de andre
doshaene

Alt vedrørende bevegelser Nervesystem, sanser, Vai kroppen, nervesystemtas hovedsete er fra navets aktivitet og kroppens
len og ned inkl. tykktarm
utskillelsesmekanismer

Pitta

Varm, skarp, sur, sterk,
væskende, litt letthet, litt
oljet

Varmeproduksjon, stoffskifte og fordøyelse

Kapha

Tung, oljet, langsom, kald, Strukturerende egensolid, stabil, sløv, søt, myk, skaper i fysiologien,
klebrig, slimet, stor
biologisk styrke og
kroppsstruktur

Pitta dosha
• Styrer oppbygging av kroppsvev
•

Funksjoner

Magesekk, tynntarm, øynene, hud, området omkring navlen
Hodet, brystregion inkl.
lunger og det respiratoriske system, ledd, mage
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Vata dosha
•
•
•
•
•
•

VATA I BALANSE
Mental årvåkenhet
Korrekt dannelse av kroppsvev
Normal utskillelse av avfallstoffer
God og sunn søvn
Sterkt immunforsvar
Glede, inspirasjon og oppstemthet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VATA I UBALANSE
Tørr/ru hud
Søvnløshet
Treg mage
Trøtt uten definert årsak
Spenningshodepine
Overfølsom for kulde
Leddproblemer
Undervektig
Urolig og bekymret

Pitta dosha
PITTA I BALANSE
•
•
•
•
•
•
•

Normal kroppsvarme
Normal tørst
Sterk fordøyelse
Glansfull og frisk hud
Skarpt intellekt
Tilfredshet
Energisk

•
•
•
•
•
•
•
•

PITTA I UBALANSE
Hudutslett
Betennelse i huden
Sure oppstøt/halsbrann
Synsforstyrrelser
For høy kroppsvarme
Tidlig grått hår/skallet
Irritabilitet/fiendtlighet
Mangel på selvreferanse

Kapha Dosha
Ubalanse i Doshaene
Følgende kan forårsake ubalanse i doshaene:
•

For mye av doshaene

•

For lite av doshaene

•

Forflyttning av doshaene

For mye av en dosha kommer ofte av at man
over tid overdriver en aktivitet som at man
f.eks: spiser for mye, trener for mye, sover
for mye, er våken for lenge om kvelden o.s.v.
Den gjentatte aktiviteten gjør at en eller flere
av doshaene bygger seg opp i kroppen.
På lignende måte kan man også få for lite
av en dosha, selv om dette er mer vanlig i
situasjoner der man ikke får nok næring i
seg. I vesten er det vanligste at man får for
mye av en dosha.
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Vata, pitta og kapha har sine naturlige
tilholdssteder i kroppen. Tykktarmen
er hovedsetet til vata, tynntarmen og
magesekken er hovedsetet til pitta mens
hodet og brystregionen er hovedsetet til
kapha. Hvis vata flytter seg til magesekken
kan vi få luft i magen. På samme måte kan vi
få tykktarmsbetennelse når pitta flytter seg til
tykktarmen og slim i fordøyelsen hvis kapha
flytter seg til magen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KAPHA I BALANSE
Muskelstyrke
Vitalitet
Utholdenhet
Sterk immunitet
Hengivenhet
Gavmildhet
Mot og verdighet
Stabilt sinn
Velfungerende ledd

•
•
•
•
•
•
•
•

KAPHA I UBALANSE
Fet hud
Langsom og treg fordøyelse
Bihuleplager
Allergiplager
Rennende nese
Astmatiske plager og andre respiratoriske plager
Nedtrykt
Grisk og egosentrisk adferd

Når doshaene er i balanse vil sinn og kropp
være sterk og frisk og alle funksjoner i
balanse. Når doshaene kommer ut av balanse
forstyrres kroppsfunksjonene og man vil over
tid utvikle ubalanser som i siste ende kan
ende opp i sykdom.
Nedenfor er en oversikt over hva det vil
si å ha vata, pitta og kapha i balanse og i
ubalanse:
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Ayurveda og typebestemmelse er du vata, pitta eller kapha type?

Doshaene styrer også tid på døgnet, årstider,
forskjellige aldre og hele fordøyelsesprosessen:
Tid på døgnet

Årstid

Alder

Tid etter måltider

Vata

02-06 og 14-18

Sen høst / Vinter

Over 60

Fra 3. time
etter mat

Pitta

10-14 og 22-02

Sommer /
Tidlig høst

30-60

2. time
etter mat

Kapha

06-10 og 18-22

Vår

0-30

1. time
etter mat

Har du noen ganger fundert over hvorfor
noen mennesker er veldig kreative, alltid tar
opp nye ideer før alle andre, men samtidig
mangler stabilitet i livet? Andre igjen, har
en energi og en organisatorisk evne som
gjør at de kan få gjennomført det meste de
bestemmer seg for, men samtidig kan de
noen ganger bli veldig skarpe og kritisk mot
andre. En tredje kategori mennesker har en
tendens til å flyte gjennom livet upåvirket
av ytre påvirkning og stress. De kan være
irriterende vanskelige å få ut av balanse, men
samtidig uendelig treg å få i gang med nye
ting. Hvis du har lagt merke til dette har du
nettopp gjenkjent ayurvedas tre hovedtyper
vata, pitta og kapha.

Tre forhold påvirker bestemmelse
av konstitusjons type
Janma Prakriti - Fødselsdosha
Dette er konstitusjonen vi er født med. Arv er
den viktigste påvirkning.
Deha Prakriti - Den nåværendedosha
Denne forandres sakte av livsstil, ytre og
indre påvirkninger og er resultatet av livet vi
har levd til nå.
Vrikriti - Nåværende ubalanse
Denne forandres daglig av mange faktorer
som forurensing, feil i kosthold og livsstil. Når
man skal bruke kunnskapen om vata, pitta
og kapha, er dette det viktigste elementet å
balansere. Vrikriti eller ubalansen, dekker som
oftest over Prakriti eller konstitusjon.
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Ulike sinn/kroppstyper

Går vi tilbake til de ulike typene, finnes det
i realiteten 10 forskjellige kombinasjoner av
vata, pitta og kapha:
•

Vata typer, der vata klart dominerer.

•

Pitta typer, der pitta klart dominerer.

•

Kapha typer, der kapha klart
dominerer.

•
•
•
•

•
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Vata - pitta typer, der vata dominerer,
men pitta er sterkt framtredende.

10 ulike sinn/
kroppskonstitusjoner og deres
egenskaper og kvaliteter
Vata typer
• Lett og tynn fysiologi
•
•
•
•

Handler raskt
Liker ikke kulde
Uregelmessig sult og fordøyelse
Lærer og glemmer fort

Pitta - vata typer, der pitta dominerer,
men vata er sterkt framtredende.

•

Pitta - kapha typer, der pitta dominerer,
men kapha er sterkt framtredende.

•

Tendens til å få forstoppelse

•

Alltid aktiv

Kapha - pitta typer, der kapha
dominerer, men pitta er sterkt
framtredende.

•

Lett forstyrret søvn, ca. Seks timer

•

Har tendens til å slite seg ut, lav fysisk
utholdenhet

Kapha - vata typer, der kapha
dominerer, men vata er sterkt
framtredende.

•

Tendens til krøllet hår

•

Tørr, ofte mørk hud

•

Fremtredende ledd, sener og blodårer

•

Vata - kapha typer, der vata dominerer,
men kapha er sterkt framtredende.

•

Vata, pitta, kapha typer, der alle tre
doshaer er like dominerende.

Tendens til å bekymre seg

Vata typen er kreativ, har lett for å ta opp
nye ting, men glemmer også hurtig. Vata er
ofte veldig musikalsk og kunstnerisk og lever

et uregelmessig liv. Vata typer mangler ofte
stabilitet og jording. Når de kommer ut av
balanse kan de ha en tendens til å bekymre
seg over det meste.

arbeidsnarkomane som aldri tar seg fri. Når
”pittamennesker” kommer ut av balanse, har
de en tendens til å miste sin selvrefererende
evne. De synes at alle andre er noen idioter
og er skyld i alle problemer som ”pittapersonen” måtte har.

Pitta typer
• Moderat bygning
•

Handler i moderat tempo

•

Liker ikke for høy varme

•

Sterk sult og fordøyelse

•

Lærer og husker i moderat tempo

•

Moderat hukommelse

•

Blir lett irritabel

•

Regelmessig avføring, noen ganger løs
mage eller hyppig avføring

•

God søvn, middels lang søvn, ca 7-8 t

•

Driftig og skarp

•

Tynt rødt hår

•

Rødlig hud, fregner og føflekker

•

Tidlig grå hår og/eller skallet

Kapha typer
• Solid og kraftig bygning
•

Sakte og metodisk

•

Misliker fuktig vær

•

Langsom fordøyelse og mild appetitt

•

Lærer og glemmer sakte

•

Rolig og stødig

•

Regelmessig avføring

•

Tung og lang søvn, ca 8-10 timer

•

Stor utholdenhet og styrke

•

Mørkt, fyldig hår med litt fall

•

Oljet, myk og ofte lys/hvit hud

Pitta typer er ofte driftige mennesker som
har evnen til å gjennomføre ting. De er i
utgangspunktet optimistiske og livsglade
mennesker, som ikke ser noen hindringer
i livet. De kan også være noen ordentlig
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Kapha typer har en velsignet stabilitet og
klarer seg stort sett godt i livet. De kan irritere
vettet av folk rundt seg, fordi man aldri
klarer å få dem mentalt ut av balanse, men
stort sett er dette mennesker som kommer
godt ut av det med alle, fordi de har en rolig
verdig og kjærlig fremtoning. Kapha kan
gjøre det godt i de fleste idretter, men er så
bedagelig anlagt at favorittsporten er å klikke
på fjernkontrollen på TV. Kapha trenger mer
enn noe, stimuli og nye utfordringer. Når
kapha kommer ut av balanse kan de ha en
tendens til å bli overvektig og få en tendens
til griskhet i personligheten sin.
Blandet dominans av doshaene
Vata/Pitta eller Pitta/Vata
• Ligner på Vatatyper fysisk
•

Desto mer Pitta, desto mer
muskler og styrke

•

Likhet til rene Vatatyper: Raske
bevegelser, vennlige og snakkesalige
Forskjeller fra rene Vatatyper:

•

Mer initiativrik, skarpere mer
konsentrert intellekt, mer energi,
utholdenhet og selvsikkerhet

•

Større stabilitet, bedre fordøyelse
og regelmessig avføring

•

Tåler bedre kulde og mindre
sensitiv til omgivelsene

•

Håndterer problemer med entusiasme

Pitta/Kapha eller Kapha/Pitta
• Kombinerer energi og pågangsmotet til
Pitta med den solide stabiliteten til Kapha
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Vata/Kapha eller Kapha/Vata
• Tynn fysikk, men ikke så
tynne som en rene vata typer

Vata/Pitta/Kapha (Samadosha)
• Integrerer alle tre doshaenes kvaliteter
•

I balanse nyter de det beste av alle tre
doshaene

•

Jevnere temperament enn vata typer

•

Større indre styrke og
stabilitet enn vata typer

•

Større stabilitet og fleksibilitet enn de
andre

•

Desto mer kapha, desto
saktere i bevegelsene

•

I balanse skal det mye til å få
samadoshaene ut av balansen

•

Når ubalanser oppstår kan det være
vanskelig å gjenopprette balansen

•

De er mer muskuløse enn Vata/Pitta

•

Jo mer Kapha dominerer, jo høyere
blir fett og muskelandelen i kroppen

•

Kan være raske og effektive når
handling er nødvendig

•

Veldig godt utgangspunkt for atleter

•

Har en rolig og avslappet væremåte

•

Pitta gir energi og
Kapha gir utholdenhet

•

Besindigheten viser dominans
av kalde doshaer

•

Mer Kapha gir mindre tendens til å trene

•

•

Kan ha problemer med å
hoppe over et måltid

Fordøyelsen kan være
uregelmessig og sakte

•

Intoleranse for kulde

Vil du vite hvilken type du er?
Gå til http://www.alternativhelsenettbutikk.
no/kunnskaps-arkiv/ayurveda/bestemmelseav-din-sinn-kroppstype/
Fyll ut skjemaet og få en indikasjon på
hvilken av doshaene som dominerer din
psyko-fysiologi.
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Balanse i Vata
Vata egenskaper

Hvordan kan man
skape balanse i doshaene?
Ubalanser i doshaene skaper grobunn for
sykdom, mens balanse i doshaene skaper
grobunn for helse. Balanse betyr IKKE like
andeler av hver dosha. Når doshaene er
i balanse, befinner de seg på riktig sted
i kroppen, i riktig mengde i forhold til
vår konstitusjon. For eksempel er vatas
hovedsete i tykktarmen der den bl.a. er
ansvarlig for bevegelsen i tarmen. Hvis
vata kommer ut av balanse, vil bevegelsen
i tarmen bli forstyrret og vi vil oppleve
forstoppelse. Balanse i doshaene betyr
normale, sunne funksjoner av hver dosha.
Enhver person består av en kombinasjon av
alle tre doshaene. Det innbyrdes forholdet
mellom de tre doshaene vil variere fra person
til person. Forholdet mellom doshaene har
en stor innvirkning på vår kroppstype og
personlighet.
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Vata består av elementene luft og rom.
Dette gir vata egenskaper som letthet,
bevegelighet, tørrhet, ruhet og skjørhet. Disse
egenskapene vil påvirke både kroppsbygning,
såvel som psykologiske trekk hos en person.
Vata styrer blant annet all bevegelse i
kroppen, all blodsirkulasjon, sammentrekking
og utvidelse av hjerte og lunger,
bevegelsen i tarmsystemet, aktiviteten
i nervesystemet, sammentrekning av
muskulatur og celledeling.

Hvordan balansere vata

Når vata kommer ut av balanse, kan
det som sagt gi symptomer som uro,
kulde, muskelkramper, treg mage og
søvnproblemer. Å balansere vata dreier seg
først og fremst om å tilføre ro, regelmessighet
og varme. Ved hjelp av disse tre elementene
er det lett å holde vata i balanse.

Ved å holde en regelmessig rutine, spise,
sove, arbeide og trene til omtrent samme
tid hver dag, kommer vata inn i kontrollerte
former og det urolige og bevegelige
Når vata er i balanse gir det kreativitet,
elementet i vata balanseres. I tillegg har vata
mental årvåkenhet, gode kunstneriske
en tendens til å brenne lyset i begge ender,
og musikalske evner, god søvn, sterkt
så det er ekstremt viktig å få nok hvile. Ved
immunforsvar og normal avføring. Når vata
å gå til sengs før kl. 22.00 og stå opp rundt
kommer ut av balanse gir det problemer
06.00, vil vata ha en optimal søvnrytme.
relatert til vata egenskaper. For mye
Videre er det viktig for den kalde vatatypen
bevegelse gir muskelkramper, søvnløshet
å alltid holde seg varm. For å motvirke vatas
og spenningshodepine. For mye letthet gir
tørrhet er det viktig å drikke nok væske.
undervekt og manglende jording. For mye
Varmt, kokt vann er spesielt gunstig for vata.
tørrhet og ruhet gir tørr, ru hud og forstoppelse. Det er også viktig for vata å få i seg nok
Skjørhet gir skjøre bein og nervøsitet.
olje i maten, for å unngå forstoppelse når
tykktarmen blir for tørr.
Personer med mye vata, refereres til som
vata typer. En vata type har ofte en tynn,
litt uregelmessig fysiologi som f.eks stort
hode og mindre kropp, ujevne tenner, store
øyne og liten nese. Uregelmessighet er
stikkordet. Vata typer er de første til å ta opp
nye ideer, men glemmer ting veldig hurtig.
De er kreative og kunstneriske og hater ofte
rutine. Vata typer er veldig bevegelige og
raske, men mangler gjerne jording. De har
en tendens til å bekymre seg, og mangler
ofte fysisk styrke og utholdenhet.
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Balanse i Pitta
Pitta egenskaper
Pitta består av ild og litt vann. Dette gir pitta
egenskaper som varme, skarphet, surhet og
en brennende følelse. Disse egenskapene gir
karaktertrekk til en pitta person, både fysisk
og mentalt. Pitta styrer all varmeproduksjon,
stoffskifte, hormonproduksjon og
fordøyelse i kroppen.

Kostholdet til vata typer bør favorisere søt,
sur og salt smak. Maten bør helst være varm
og godt tilberedt med nok olje og tunghet.
Rå salater er ikke spesielt gunstig for vata,
siden det øker lettheten og gjør vata mindre
jordet. Iskalde drikker er heller ikke gunstig
for vata, da det øker den kalde egenskapen
som vata har alt for mye av.
For å oppsummere er regelmessig rutine,
tilstrekkelig hvile og varme det som må til for
å balansere vata:
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•

Hold en rolig regelmessig rutine.

•

Gå tidlig til sengs og spis måltider til
samme tid hver dag

•

Ha daglig avføring – helst om
morgenen

•

Hold deg varm når været er kaldt

•

Drikk mye varm væske

•

Unngå stimulerende midler

•

Favoriser søt, sur og salt smak

Når pitta er i balanse gir det normal
kroppsvarme, normal tørst, sterk fordøyelse,
glansfull og frisk hud, skarpt intellekt,
tilfredshet og energi. Når pitta kommer ut
av balanse, vil ild-elementet begynne å
dominere, noe som bl.a. kan gi problemer
som hudutslett, betennelse i huden,
problemer med slimhinnene i magen,
synsforstyrrelser, for høy kroppsvarme,
tidlig grått hår og skallethet, irritabilitet eller
fiendtlighet og mangel på selvreferanse.
Personer med mye pitta, refereres til som pitta
typer. En pitta type er ofte moderat bygget,
handler i moderat tempo, misliker for høy
varme, har sterk sult og fordøyelse, lærer
og husker i moderat tempo, har moderat
hukommelse, blir lett irritabel og sint, har
regelmessig avføring, god middels lang søvn,
er driftig og skarp med tendens til tynt rødt
hår, rødlig hud, fregner og føflekker. Pitta typer
blir også ofte tidlig gråhåret og/eller skallet.

Hvordan balansere pitta
Når pitta kommer ut av balanse, kan det
gi symptomer som hudutslett, magesår,
synsforstyrrelser og hetetokter. Å balansere

Pitta dreier seg først og fremst om å tilføre
moderasjon i arbeidsmengden, få avbrekk
med latter, naturopplevelser og lek, samtidig
som man sørger for å kjøle ned. Ved hjelp av
disse elementene er det forholdsvis enkelt å
holde pitta i balanse.
Pitta typer er meget driftige og velorganiserte
mennesker som liker å jobbe hardt. Ofte
realiserer de seg gjennom jobben og har
timet og tilrettelagt hele livet sitt. Dette kan
over tid føre til store stressproblemer og
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Balanse i Kapha
Kapha egenskaper

Kapha består av elementene jord og vann.
Dette gir kapha egenskaper som tung, oljet,
langsom, kald, solid, stabil, sløv, søt, myk,
klebrig, slimet og stor. Disse egenskapene gir
karaktertrekk til en kapha person både fysisk
og mentalt. Kapha styrer struktur og styrke i
kroppen.

det er derfor ekstremt viktig for pitta å få
avbrekk i rutinene sine. Pitta typer bør være
ekstremt oppmerksom når de begynner å
være irritabel og oppfarende, fordi dette er et
klart tegn på en aggrevert pitta. Å leke med
barn, gå turer i naturen, være på sjøen og
gå på ski, er aktiviteter som kjøler ned ilden i
pitta. I tillegg må pitta unngå overoppheting.
Solbading er absolutt ikke å anbefale for pitta.
Pitta er også veldig følsom for forurensing og
bør være forsiktig med alkohol og røyking.
Kostholdet til pitta typer bør favorisere søt,
bitter og astringent (sammensnurpende
smak som bl.a. finnes i bønner og banan)
smak. Maten bør helst være godt tilberedt
med nok olje og tunghet. Pitta tåler kald mat
bedre enn vata og kapha typer. Rå salater er
ok for pitta, men bør tilsettes olje, fordi for
tørr mat øker pitta. Avkjølende drikker som
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lassi (1 del naturell yogurt blandet med 2-4
deler vann tilsatt honning og kardemomme,
eller en klype salt og spisskummen pulver) er
gunstig for pitta.
For å oppsummere er avbrudd fra rutiner,
naturopplevelser, lek og avkjøling det som
må til for å balansere pitta:
Prøv å unngå:
•

For mye varme

•

Overeksponering av sol

•

Alkohol og røyking

•

Stressende tidsfrister

•

For mye aktivitet og overarbeid

•

For mye krydret, sur og salt mat

•

Å hoppe over måltider

Når kapha er i balanse gir det muskelstyrke,
vitalitet, utholdenhet, sterk immunitet,
hengivenhet, gavmildhet, mot og verdighet,
et stabilt sinn og velfungerende ledd. Når
kapha kommer ut av balanse vil jord og
vann elementet begynne å dominere noe
som bl.a. kan gi fet hud, treg fordøyelse,
bihuleplager, rennende nese, astma og andre
respiratoriske plager, depresjon og grisk og
egosentrisk adferd.
Personer med mye kapha refereres til som
kapha typer. En kapha type er ofte solid og
kraftig bygget. Videre er de sakte og metodisk
i sine gjøremål, de misliker ofte fuktig vær,
har en langsom fordøyelse og mild appetitt
og lærer og glemmer sakte. Kapha typer
er rolige og stødige personer med mye
utholdenhet og styrke. Håret er ofte mørkt og
fyldig med litt fall, mens huden vanligvis er
oljet, myk og ofte lys.

Hvordan balansere kapha

Når kapha kommer ut av balanse kan
det gi symptomer som astma og andre
luftveisplager, bihuleplager, rennende nese,
depresjon og overvekt. Å balansere Kapha
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Doshaene og sykdom
Ayurveda beskriver seks stadier av sykdom:
• Sankaya - Akkumulering av en dosha.

dreier seg først og fremst om å stimulere
forbrenningen og sørge for mental variasjon.
Kapha typer er vanligvis veldig rolig,
avbalansert og ”laidback”. De tar livet uten å
stresse og det skal mye til for å få dem ut av
balanse. Problemet er at de ofte kan ta livet
litt for rolig og bli lat og sløv. Kapha typer
trenger derfor mye stimulans og variasjon for
å holde seg i balanse. Det er viktig for kapha
typer å unngå for mye hvile og søvn, få mye
trim og bevegelse, få nok variasjon i livet og
holde seg varm i kaldt og vått vær.
I kostholdet bør kapha typer
favorisere krydret, bitter og astringent
(sammensnurpende smak som bl.a. finnes
i bønner og banan) smak. Maten bør helst
være varm og godt tilberedt uten for mye
olje og fett. Kapha har en treg fordøyelse og
trenger mat med fordøyelsesstimulerende
krydder som ingefær og spisskommen.
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Bortsett fra honning i moderate mengder, bør
ikke kapha personer spise søtsaker. En kapha
type har veldig lett for å legge på seg og
vanskelig for å bli kvitt kiloene. Det er viktig
for kapha personer å stimulere forbrenningen
og sørge for å ha en sterk fordøyelse. Kapha
bør ikke forspise seg.
For å oppsummere er mentalt stimuli og alt
som kan gi en sterk forbrenning viktig for å
balansere kapha:
•

Unngå for mye hvile og søvn

•

Favoriser krydret, bitter og astringent
smak på maten

•

Få mye trim

•

Søk variasjon i livet

•

Ikke spis for mye tung oljet mat

•

Hold deg varm i kaldt og vått vær

•

Prakopa - Doshaen beveger seg bort
fra sin opprinnelige lokalisering.

•

Prasara - Doshaen sprer seg til
fremmede områder rundt i kroppen.

•

Sthana samshraya - Doshaen
etablerer seg i et område der den
ikke hører hjemme. Dette skjer når
slaggstoffer (ama) blokkerer områdets
sirkulasjonskanaler (shrotas).

•

Vyakti - Manifestasjonen av problemet
oppstår.

•

Bheda - Sykdommen slår ut i
full blomst og kan rotfeste seg i
fysiologien og bli kronisk.

Den viktigste grunnen til at doshaene
kommer ut av balanse og skaper
helseproblemer, er at det samler seg opp
toksiner og slaggstoffer i kroppen. Disse
betegnes som Ama i Ayurveda.

Ama - betegnelsen på toxiner og
slaggstoffer i Ayurveda

•

Feil mat i henhold til konstitusjon

•

For tungt fordøyelig mat

•

Forurenset mat (med kjemikalier eller
rester etc.)

Hvis ama ikke utskilles, blir den ført rundt
i kroppen. Dette fører til at kroppens
transportkanaler blokkeres, som igjen fører
til at kroppens funksjoner forstyrres. De
fleste sykdommer er forårsaket av ama.
Her en noen vanlige symptomer på ama:
1. Du er trett og uopplagt om morgenen,
selv om du har sovet så lenge du kan.
2. Belegg på tungen om morgenen
3. Ømme/stive ledd og muskler, spesielt
om morgenen
4. Dårlig kroppslukt.
5. Problemer med dårlig ånde.
6. Føler deg trett/tung/sløv etter
måltidene.
7. Du har vanskelig for å konsentrere deg.
8. Du har ofte forkjølelsessymptomer.
9. Du har treg mage.

I ayurveda, Indias urgamle helsesystem,
legger man stor vekt på å holde kroppen fri
for toksiner og slaggstoffer. Ayurveda omtaler
disse med samlebegrepet Ama, som beskrives
som en klissete og slimete substans av
ufordøyd mat som hoper seg opp i fysiologien.
Avfallsstoffer eller ama utvikles når mat ikke
blir ordentlig fordøyd. Dette kan komme av:

10. Du har mye luft i magen.
11. Manglende sult eller vanskelig for å bli
mett.
12. Rennende nese eller mye slim i nese/
munn/hals.
13. Illeluktende urin eller avføring.
14. Din kropp føles tung og umedgjørlig.
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Hvis du har en del av disse symptomene,
uten noen klar grunn, skal du ikke fortvile.
Ayurveda inneholder en rekke tips for å rense
ut ama eller slaggstoffer:
Tips for utrensning av ama
•

Få tilstrekkelig hvile - i seng før
22.00 stå opp før 06.00

•

Spis sunn, næringsrik, lett
fordøyelig mat

•

Spis mer fiber og antioksidanter særlig grønnsaker

•

Spis søt og saftig frukt

•

Drikk rikelig med rent, kokt vann for å
skylle ut avfallsstoffene. I 2-4 uker kan
du drikke kokt vann hver 1/2 time. Kok
gjerne 1/2 tsk. ingefær eller 1-2 skiver
frisk ingefær og 1 tsk. spisskummen
med vannet.

•

Ta en rensekur med Triphala
Plus og LivoGard

Ama-rensende diett
Dersom kroppen har for mye slaggstoffer
(Ama), trenger man en rensende og
lettfordøyelig diett. Her er noen råd og tips
for dette:
•

Unngå tung mat som gjærbakst, pasta,
poteter, desserter og rødt kjøtt

Spis mer av:
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Ayurveda gir detaljert viten om hva som
bør inngå i våre daglige rutiner og gjøremål
og når på døgnet de bør utføres, så vi kan
avstemme vår egen rytme med naturens
døgnrytme. Det sentrale er å følge naturens
egne rytmer og da spesielt solens gang
over himmelen.
Daglige Rutine – Morgen
• Stå tidlig opp om morgenen (ca 06.00)
Tøm tarm og blære

•

Ayurvedisk oljemassasje (se nedenfor)

•

Børst tenner.

•

Rens eller skrap tungen

•

Barbering.

Salt lassi (Én del vann og fire deler
naturell yoghurt, blandes og tilsette
en klype salt og en 1/2 teskje
spisskummen pulver).

•

Klipp negler. (Etter behov)

•

Gurgle munn med sesamolje

•

Karbad eller dusj

Søte lette frukter

•

Meditasjon/bønn

Lette kornsorter, couscous,
rug, hirse, basmati-ris

•

Kokte, friske grønnsaker

•

Lettfordøyelige belgfrukter/bønner
som mungdahl uten skall

•

Et av de sentrale temaer i Ayurveda, er at det
eksisterer et tett samspill mellom mennesket
og naturen. Kroppen er som et ur som går
synkront med naturen. Det finnes daglige,
månedlige, årstidsbestemte sykluser, som i
stor grad påvirker sinn og kropp.

•
•

•

Daglige rutiner i Ayurveda
•

Kle deg i rent og komfortabelt tøy som
passer til årstid og aktivitet

•

Spis frokost

•

Arbeid eller studier

Daglig Rutine – ettermiddag
• Til lunsj spises en balansert kost i
henhold til type og årstid.
•

Det er ideelt å spise det største
måltidet midt på dagen (kl. 12-13), hvor
fordøyelseskraften er maksimal.

•

Sitt stille noen minutter etter at du er
ferdig med å spise. (Evt. kan man ligge
ned på venstre side 10-20 minutter)

•

Arbeid eller studier.

Daglig Rutine – Kveld
• Spis balansert kveldsmat i henhold til
type og årstid. Helst før kl 20.00.
•

Ta en kort spasertur på 10 til 15
minutter.

•

Engasjer deg i behagelig, avslappende
aktivitet.

•

Gå tidlig i seng (mellom 21.30 og 22.30
er optimalt)
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Ayurvedisk oljemassasje

Hvordan spise riktig

Ayurvedisk oljemassasje (abhyanga) er en
viktig del av de daglige rutiner. Ayurvedisk
massasje styrker og balanserer hele
fysiologien, forbedrer sirkulasjon og vitalitet
og revitaliserer huden.

Ayurveda har en omfattende kunnskap om
kosthold og fordøyelse. Et av de viktigste
prinsippene for en god fordøyelse er at
hvordan du spiser, er nesten like viktig som
hva du spiser. Et sunt kosthold er viktig,
men Ayurveda sier at ”det er bedre med
et elendig kosthold og en god fordøyelse
enn et supersunt kosthold og en dårlig
fordøyelse”. Hvis maten ikke fordøyes
ordentlig, vil de mest sunne matvarer bli
til toksiner. Hvis maten på den andre siden
fordøyes ordentlig, kan selv “junk food”
være ok. Selvfølgelig vil et dårlig kosthold
over tid svekke fordøyelsen, slik at man i
lengden bør streve etter et sunt kosthold for
å opprettholde en sterk fordøyelse.

Hvordan bør man spise?
Spis i en rolig og stille atmosfære. Unngå å
arbeide, lese eller se på TV mens du spiser,
da full konsentrasjon på maten gir en bedre
fordøyelse. Ikke spis når du er oppskaket eller
sint. Sitt alltid ned mens du spiser og ikke spis
hverken for fort eller for langsomt. Du kan
drikke små slurker med varmt eller lunkent
vann til maten, men bør ikke overdrive
væskeinntaket under måltidet, da dette vil
tynne ut fordøyelses-væskene. Melk bør
generelt ikke drikkes til hovedmåltidene, da
det er ugunstig å blande melk sammen med
smakene; salt og surt, som i yoghurt, ost,
sitrusfrukt og eddik osv. Melk bør heller ikke
kombineres med egg, fisk eller kjøtt.

5 ayurvediske råd for en god fordøyelse
• Spis hovedmåltidet midt på
dagen, da solen står høyest på
himmelen og ildelementet og
fordøyelseskraften er sterkest.

Man kan drikke melk til brød, grøt, og mat
med søt smak. Unngå yoghurt, ost, cottage
cheese og surmelk/kefir om kvelden, da det
er tungt fordøyelig og kan skape slaggstoffer
i kroppen. Unngå å varme opp honning over
40°C, da det kan gjøre at honningen skaper
toksiner. Unngå iskald mat og drikke,
da det setter ned fordøyelseskraften.
Unngå raffinert, bearbeidet og
gjenoppvarmet mat og velg nylaget
frisk kokt mat fremfor rå mat, da rå
mat kan være tungt fordøyelig. Sitt
i ro 5- 10 minutter etter at du har
spist.

Ayurvedisk massasje har en meget
helsebringende effekt.
Bruk passe varm, “modnet” sesamolje til
abhyanga (se etterfølgende veiledning om
tilberedning). Ta litt av den “modnede” olje i
en plastflaske eller tilsvarende. Sett flasken i
et kar med varmt vann inntil oljen er passe
varm. (Du kan selvfølgelig varme oljen på
andre måter, det viktige er at den er passe
varm når du bruker den).
Påfør et tynt lag olje over hele kroppen, før
du går i gang med selve massasjen. Dette
vil gjøre at oljen er lengst mulig i kontakt
med kroppen.
Bruk forholdsvis mer tid på å massere hodet
enn de andre delene av kroppen. Bruk
fortrinnsvis håndflaten fremfor fingrene til å
massere med.
Bruk sirkel-bevegelser på “runde” områder
(ledd og hode), og langsgående bevegelser
på områder som nakke armer og ben. Bruk
moderat trykk på det meste av kroppen, og
lett trykk på underlivet og hjerteregionen.
For maksimal effekt: ha oljen på i 10-15
minutter etter massasjen. Børst tenner og
barber deg osv. mens oljen er på.
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Etter oljemassasjen ta et varmt karbad/dusj i
10 – 15 minutter.
Tilberedelse av massasjeolje
• Bruk ubehandlet, kaldpresset
sesamolje.
•

Varm opp oljen til omlag 100°C.

•

Sjekk temperaturen med
termometer eller …

•

Slipp et par dråper vann i oljen før
du setter den til oppvarming. Når
vannet småsmeller og fordamper,
eller koker på overflaten, tar du
oljen bort fra varmen.

•

Varm olje er lett antennelig og gir
forbrenning, vær forsiktig

•

Bruk svak varme

•

Forlat aldri rommet mens
oljen står til oppvarming

•

Ta oljen bort fra varmen når
den er tilstrekkelig varm

•

Sett den til avkjøling utenfor
rekkevidde til barn.

•

Det finnes også ferdig “modnet”
massasjeolje, tilsatt urter for vata, pitta
og kapha.

•

Ikke spis før forrige måltid er ferdig
fordøyet. La det gå minst tre timer
mellom måltidene.

•

Ikke spis uten å være sulten. Sult
er et tegn på at forrige måltid er
ferdig fordøyet.

•

Ha regelmessige måltider. Spis
på samme tid hver dag.

•

Spis ca. 3/4 av din kapasitet.
Etter måltidet er inntatt bør
innholdet i magen bestå av
ca 1/4 luft, 1/4 væske og 2/4
fast føde. Forlat ikke bordet
hverken overmett eller sulten.

Balanse gjennom riktig
kosthold
Diett i Ayurveda er
skreddersydd til individuelle
behov. Det som er bra for
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Her er det du bør spise
hvis du er en Vata type
1. Foretrekk mat som er varm, nærende
og har nok olje. Reduser mat som er
kald, tørr og lett.
2. Foretrekk mat som er søt, sur og salt.
Reduser mat som er sterk, bitter og
astringent (sammensnurpende smak som
bl.a. finnes i bønner og umoden banan).
3. Spis slik at du blir mett, men ikke mer
enn det du kan fordøye.

en person med mye vata er ikke nødvendigvis
bra for pitta eller kapha typer. Grunnlaget for
en sunn diett i ayurveda er å balansere de tre
doshaene vata, pitta og kapha. Dette gjøres ved
å vurdere matens kvalitet og de seks smakene
søt, sur, salt, sterk, bitter og astringent.

De seks smakene – eksempler
Søt

Sur

Sukker, melk, smør, ris, brød,
pasta

•

For å redusere Vata: Søt, sur, salt

•

For å redusere Pitta: Søt,
bitter, astringent

•

For å redusere Kapha:
Sterk, bitter, astringent

•

For å øke Vata: Sterk, bitter, astringent

•

For å øke Pitta: Sterk, sur, salt

•

For å øke Kapha: Søt, sur, salt

Yoghurt, sitron, ost

Salt

Salt

Sterk

Krydret mat, ingefær, pepper

Bitter

Grønne blad-grønnsaker,
gurkemeie

Astringent Bønner, linser, granateple
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Hvordan benytte de seks
smakene for å skape balanse

Vi har alle forskjellig fordøyelseskapasitet.
Noen legger på seg bare de ser på mat, mens
andre kan spise utrolig mye og være tynn
som en strek. Ayurveda forklarer at vi alle
domineres av en eller flere av de tre doshaer,
vata, pitta og kapha og dette bestemmer
hvilken mat, aktivitet og livsstil som er best
for oss. En av de viktigste tingene vi kan gjøre
er å sørge for å ha et kosthold i henhold til
vår type og våre ubalanser.

Meieriprodukter
Alle meieriprodukter demper vata. Kok
melken før du drikker den, og drikk den varm.
Drikk ikke melk med fulle måltider, der det
er mye sur og salt smak. Melk kan som sagt
drikkes med søt mat.
Søteemner
Alle søteemner er gode (i moderate
mengder) til å dempe vata. Store mengder
hvitt sukker anbefales ikke.
Oljer
Alle oljer reduserer vata.
Kornprodukter
Ris og hvete er bra for vata. Reduser mengden
av bygg, mais, hirse, bokhvete, rug og havre.

Grønnsaker
Rødbeter, agurk, gulrot, asparges og
søtpoteter er bra for vata. Grønnsakene
bør være kokte, da rå grønnsaker øker
vata. Følgende grønnsaker er akseptable i
moderate mengder, hvis de er kokt og er
spesielt bra for vata hvis de tilsettes ghee
(klaret smør) eller olje og vata-dempende
krydder: erter, grønne bladgrønnsaker,
brokkoli, blomkål, selleri, zucchini og poteter.
Spirer og kål er det best å unngå.
Krydder
Kardemomme, spisskummen, ingefær, salt,
nellik, sennepsfrø og små mengder svart
pepper er bra for vata.
Nøtter
Alle nøtter er bra, bortsett fra valnøtt.
Bønner
Tofu og små bønner, som mung, er bra for
vata. Vær forsiktig med store bønner.
Kjøtt og fisk
Kylling, kalkun og fisk er ok. Unngå
storfekjøtt.

Frukt
Foretrekk søte, sure og tunge frukter som
appelsin, banan, avokado, druer, kirsebær,
fersken, melon, plommer, ananas, papaya,
dadler og fiken. Reduser lette eller tørre frukter
som eple, pære, granateple, tranebær og tørket
frukt. Tørket frukt kan kokes eller legges i bløt
for å nøytralisere deres tendens til å øke vata.
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Her er det du bør spise
hvis du er en Pitta type
1. Favoriser mat som er kjølende (ikke
iskald mat) og ha generelt mer
væske i maten. Reduser sterk og
varmende mat.
2. Foretrekk mat som smaker
søtt, bittert eller astringent
(sammensnurpende smak som bl.a.
finnes i bønner og banan).
3. Spis frisk, nylaget mat uten
tilsetningsstoffer.
Meieriprodukter
Melk, smør og ghee (klaret smør) er gode
for pitta. Reduser inntak av yoghurt, ost,
rømme og surmelk/kefir (den sure smaken
øker pitta). Yoghurt i form av lassi (1 del
yoghurt blandet med 2-4 deler vann tilsatt
enten kardemomme og honning eller salt og
spisskummen-pulver) er ok.
Søteemner
Alle søteemner bortsett fra sirup og melasse
er ok. Vær forsiktig med hvitt sukker.
Oljer
Olivenolje, solsikkeolje og kokosolje er best.
Reduser bruken av sesamolje, mandelolje,
maisolje og alle andre varmende oljer.
Kornprodukter
Hvete, hvit ris, bygg og havre er ok. Reduser
mengden av mais, rug, hirse og brun ris.
Frukt
Foretrekk søt frukt som druer, kirsebær,
melon, avokado, kokosnøtt, granateple,
mango og søte fullmodne appelsiner,
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ananas og plommer. Reduser mengden
av sur frukt som grapefrukt, papaya, og
umoden ananas og plomme.
Grønnsaker
Foretrekk asparges, agurk, poteter, grønne
bladgrønnsaker, gresskar, brokkoli, blomkål,
selleri, salat, grønne bønner og zucchini.
Reduser inntaket av paprika, tomater, gulrot,
rødbeter, løk, hvitløk, reddiker og spinat.
Krydder
Kanel, koriander, fennikel og kardemomme
er bra. Følgende krydder kan brukes i
moderate mengder: Ingefær, spisskummen,
svart pepper, bukkehornsfrø, kløver, nellik,
sellerifrø, salt og sennepskorn. Unngå chili og
cayenne pepper.
Kjøtt og fisk
Kylling, fasan og kalkun er å foretrekke.
Storfekjøtt, fisk og eggeplommer øker pitta
og bør unngås.

Her er det du bør spise
hvis du er en Kapha type
1. Favoriser mat som er lett, tørr og varm.
Reduser mat som er tung, fet eller kald.
2. Spis mat med sterk, bitter og astringent
smak (sammensnurpende smak som
bl.a. finnes i bønner og linser). Reduser
mat som er søt, salt eller sur.
Meieriprodukter
Skummet melk er best. Kok alltid melken før
du drikker den, det gjør melken lettfordøyelig
og gjør at du unngår slim. Drikk melken varm.
Drikk ikke melk til fulle måltider eller sammen
med sur eller salt smak. En eller to teskjeer
gurkemeie kan tilsettes melken etter koking
for å redusere den kapha-økende effekten.

hirse. Vær forsiktig med for mye ris og hvete,
da disse øker kapha.
Krydder
Alle krydder er gode for Kapha. Vær forsiktig
med salt da det øker kapha.
Grønnsaker
Alle grønnsaker er gode, unntatt tomater,
agurk, søtpotet og zucchini. Vær også
forsiktig med å spise for mye poteter.
Kjøtt og fisk
Hvitt kjøtt av kylling og kalkun, samt mat fra
sjøen er bra. Reduser rødt kjøtt.

Frukt
“Lette” frukter som epler og pærer er best.
Reduser “tunge” frukter som appelsin, banan,
ananas, fiken, dadler, avokado, kokosnøtt og
melon, da disse øker kapha.
Søteemner
Honning er fremragende til å redusere kapha.
Den bør ikke varmes over 40 grader C, siden
den da vil skape toksiner i kroppen. Alle
andre søteemner øker kapha og bør i størst
mulig grad unngås.
Bønner
Alle bønner er gode, bortsett fra tofu.
Nøtter
Reduser alle typer nøtter.
Kornprodukter
De fleste kornslag er gode, spesielt bygg og
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Hvor kan jeg lære
mer om Ayurveda:
Det finnes en del ressurssider om Maharishi
Ayurveda i Norge. Her er noen:
Blogg:
http://www.alternativhelsenettbutikk.no
Nettbutikk:
http://www.ayurved.no/
Ayurvedisk behandling:
http://ayurveda.no
Facebook:
http://www.facebook.com/MaharishiAyurvedProdukter

Twitter - @MAPNorway:
http://twitter.com/MAPNorway
Transcendental Meditasjon:
http://www.tminfo.no/
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Kontakt oss!
Maharishi Ayur-Ved Produkter AS, Postboks
200 Rådal, 5858 Bergen
Tlf.: 		
Fax:
Epost:

55136900
55981026
post@ayurved.no

Du kan kontakte oss for å bestille
konsultasjon med ayurvedisk lege, kjøpe
ayurvediske produkter og få informasjon om
ayurveda og produktene våre.

