
Д-р Антоанета Заркова

Аюрведичен център - София



 Аюрведа е една от най-древните лечебни системи в
света. Съществува повече от 5000 години.

 Тя представлява част от културната и духовна

традиция на Индия.

 Думата Аюрведа е на санскрит и произлиза от

"аю", което означава дълголетие и "веда", което

означава знание, т.е. знанието за дълголетието.



Основни литературни източници: Голямото трио 

(брихад трайи)

 1. Чарака Самхита - около 4. век пр. Хр.;

Чарака Самхита e редакция на  Агнивеша Самхита 9-
10. век пр. Хр.

 2. Сушрута Самхита - приблизително 4. век след 
Хр.

 3. Аштанга Хридая - 6. век след Хр.



 Това знание било толкова обширно според дре-
вните писания, че не било възможно за хората  
от настоящата епоха, Кали Юга, с тяхната крат-
ка продължителност на живота и ниска инте-
лигентност да го възприемат. 

 Хората от предишните епохи се  смята, че са      
били  значително по-ителигентни и живеели   
много по-дълго. 

 В прилив на дълбоко състрадание към всички  
живи същества, мъдрецът Агнивеша написал     
своя трактат по Аюрведа, нито много обширен, 
нито много сложен, за да може да бъде разбран 
от обикновените хора.



 Осем раздела на Аюрведа:

 1. вътрешни болести

 2. хирургия

 3. педиатрия

 4. токсикология

 5. психиатрия

 6. уши, нос и гърло

 7. расаяна - подмладяване

 8. ваджикарана – увеличаване на потентността



 В епохата на Кали Юга болестите достигнали зна-
чително разпространение и тежест и това станало  
пречка за дълголетието и за изучаването на све-
щените писания. Мъдреците, изпълнени със съст-
радание към всички същества, се събрали в една   
долина в Хималаите, за да обсъдят как да се прео-
долeят болестите. 

 Сред тези мъдреци бил и Канкаяна от Балкх. 

 В Чарака Самхита на няколко места се споменава  
участието на лекари от Балкх в Аюрведичните       
дискусии.









Аюрведа се основава на духовното учение Самкхя. 
Самкхя буквално означава системата на изброяване,    
поради това че очертава първичните космически          
принципи. Създадена е от великия мъдрец Капила,       
който се споменава в Риг Веда и Бхагавад Гита. 

 Самкхя описва 24  първични космически принципа,     
наречени таттви.

 Вселената е резултат на еволюция и закономерна          
трансформация на тези космически принципи. 

 Пракрити, непроявената материя претърпява посте-
пенно развитие и от непроявени и фини форми приема     
все по-груби проявления докато се появи материални-
ят свят. 

 Първият продукт на проявлението е МАХАТ, Космиче-
ското съзнание. 

 Целият материален свят произлиза от Космическото    
съзнание и е негово проявление.

Самкхя



 Поетапно възникват петте велики елемента, които от-
говарят на петте форми на материята изграждаща 
външния свят, включително физическото тяло. 

 Според Аюрведа цялата вселена е проявление на тези 
пет основни елемента: пространство, въздух, огън, во-
да и земя.  Това са понятия – символи, зад които се      
крие дълбок смисъл. Те означават материя и енергия с 
определени свойства. 

 В петте велики елемента материята прогресивно се      
сгъстява в резултат на нарастващата КОХЕЗИЯ.

 На единия полюс е пространството с най-малка плът-
ност и кохезия, а на другия е земята, снай-голяма         
плътност и кохезия. 

Петте велики елемента



 Пространството олицетворява физическия вакуум. 
То е фино, прозрачно и леко. 

 Въздухът олицетворява газообразната форма на   
материята. Той е сух, лек, прозрачен, подвижен и  
студен. 

 Огънят олицетворява полевата форма на материя-
та. Най-важното свойство с което се свързва е то-
плината и трансформацията.

 Водата олицетнорява течната форма на материята. 
Тя е мокра, течна и студена. 

 Земята олицетворява твърдата форма на материя-
та и е тежка, масивна, неподвижна, студена и         
плътна. 



Тридоша
Всичко в природата е изградено от петте велики       

елемента в определени съотношения.

Комбинирайки се, петте елемента създават трите    
основни типа енергии или доши, които съществу-
ват във всекиго и във всичко.

 Въздухът и пространството образуват вата.

 Огънят и водата образуват питта.

 Земята и водата образуват капха.



Вата тип
Ел Греко, Свети Йоан кръстител



Питта тип
Виирмер, Китаристката



Капха тип
Рубенс, Съюз между Водата и Земята



 Петте велики елемента изграждат всичко в природата, 
включително храните и билките. В зависимост от пре-
обладаването им в тях се определят шест основни вку-
са:

 водата и земята доминират в сладкия вкус

 земята и огънят – в киселия вкус

 водата и огънят – в соления вкус

 огънят  и въздухът – в лютивия вкус

 въздухът и пространството – в горчивия

 въздухът и земята – в стипчивия

Шестте основни вкуса 



Шестте основни вкуса произлизат от петте велики 
елемента, от които е изградено всичко във вселе-
ната. 
По вкуса може да се познае кои велики елементи  
преобладават в храните и билките.

 1. сладко
 2. кисело
 3. солено
 4. горчиво
 5. стипчиво
 6. лютиво



Основни принципи в Аюрведа 

ПОДОБНОТО УВЕЛИЧАВА И ДЕБАЛАНСИРА      
ПОДОБНОТО.  

ПРОТИВОПОЛОЖНОТО НАМАЛЯВА И                  
БАЛАНСИРА ПРОТИВОПОЛОЖНОТО.



Влияние на вкусовете върху  дошите



Неподходящи храни за вата доша



Неподходящи храни за питта доша



Неподходящи храни за капха доша 



Денонощните цикли в природата



 Ако станете от сън през вата-периода, Вие се въз-
ползвате от качествата на вата доша: лекота, бод-
рост и подвижност. Разсънването е най-лесно то-
гава. Изпразването на дебелото черво, което е гла-
вното седалище на тази доша, е оптимално в този 
период, който бележи пик в неговата биологична 
активност. 

 Около обяд, в периода на доминиране на огнената 
доша, е най-активният период. Работоспособност-
та е най-голяма, храносмилателните възможности 
са най-силни. Апетитът се изостря и това е подхо-
дящото време за най-голямото хранене за деня -
обядът. Това е подходящото време за консумиране 
на салати или сурови плодове.



 Ако си легнете в капха-периода, преди 22 часа, ще 
спите дълбоко и спокойно.

 След 22 часа отново започва питта-период. Актив-
ността на организма нараства, вече не ни се спи    
както преди и когато си легнем, заспиваме трудно, 
а сънят ни е неспокоен.

 Пикът на активността на черния дроб е през нощ-
та от 2:00 до 4:00. Ако не сме вечеряли късно по     
това време той осъществява активно очистването 
на токсините в кръвта и тялото. Ако обаче го анга-
жираме с непосредствено храносмилателна дей-
ност, за токсините не остава време и те се натруп-
ват в оргаизма.



Сезонните цикли в природата



Фазите на живота и дошите

 Всеки един процес има три естествени фази: фаза 
на изграждане, фаза на процъфтяване и фаза на    
отмиране. С тях естествено са свързани трите до-
ши. Капха доша с нейният изграждащ анаболен    
принцип, питта с манифестиране на енергия и ва-
та доша с катаболния си принцип и постепенния  
процес на отслабване на функциите и структурите.

 Капха доша преобладава в детството до около 15 г. 
възраст. 

 Питта доминира в средната възраст от 15 до около 
50 г. възраст. 

 Вата преобладава в старостта. Тя бавно се увелича-
ва след 50 г. възраст. 



Причини за болестите

 Причините за болестите са:

 1.  нарушение в съзнанието - буддхи

 2. времето - узряване на кармата, климатичните 
промени, стадия от живота 

 3. неправилен контакт на сетивните органи с тех-
ните обекти.



 Нарушаването на интелекта води до погрешно по-
ведение и увеличаване на трите доши.

 Промените във времето, свързани със смяната на  
сезоните, с фазите на храносмилането, с периоди-
те от денонощието или фазите в човешкия живот  
водят до заболявания известни като каладжа рога.

 Действия от предишния живот, известни като       
дайва или съдба също са причина за болести –
кармаджа рога. Няма действие, което да не води   
до подобен на него резултат. Тези болести не се    
поддават на никакви лечебни въздействия. Те се   
излекуват единствено когато кармата бъде изчер-
пана.



 Според Аюрведа болестите възникват в резултат   
от промяната в съотношението на трите доши 
ватапитта и капха. Това съотношение е 
специфично за всеки човек и се определя в 
момента на неговото  зачеване.

 Различни фактори както от външната среда, така и 
такива, произлизащи от самите нас може да дове-
дат до увеличаване на дошите. Това са най-често  
начинът на хранене, начинът на живот, емоциона-
лните нагласи, сезонните промени.



Шест фази на болестта

 1) Натрупване - повишаване на една или повече доши. 
Болестта започва в едно от трите главни седалища на  
дошите: стомахът за капха, тънките черва за питта, де-
белото черво за вата.

 2) Провокиране - продължава процесът на увеличаване 
на дошата и преминаване на критичния праг, създава-
не на дисбаланс с останалите доши.

 3) Разпространение - главното седалище "прелива" от  
увеличената доша, тя навлиза в плазмата и кръвта и се 
разпространява по цялото тяло, увличайки със себе си 
ама.



Шест фази на болестта

 4) Релокализиране - дошата се установява в слаби-
те места на тялото.

 5) Проявление - появяват се симптоми на болестта 
в мястото, където дошата се е установила.

 6) Разрвитие - хронифициране на болестта, поява 
на усложнения и инвалидизация или излекуване. 



Агни - храносмилателният огън и 
токсините в организма - ама

 Ако агни не функционира правилно, храносмилането  
не протича нормално и се произвеждат вредни за ор-
ганизма субстанции. Натрупването на ама е началната 
фаза на болестните процеси. Тя отслабава защитните  
способности на организма и го прави податлив към     
заболявания. 

 Според Аюрведа няма заболяване, което може да се ра-
звие ако агни функционира правилно. Състоянието на 
агни е ключов момент за здравето на организма. 

 Лечебните практики на Аюрведа са фокусирани върху 
подобряване на агни и намаляване на ама

 Храната е лекарство и то се приема НАГЛАДНО.



Ама - токсините в организма



Лечението в Аюрведа има три       
основни подхода:

 1. Рационалното лечение е обективно планирано лече-
ние, което използва билки, хранителни режими, пре-
чиствания и други физически методи за противодейс-
твие на болестта. То се основава на логиката и опита и 
отразява Аюрведичното разбиране за естествените      
процеси в организма и природата. Съвременните         
Аюрведични медицински практики спадат към тази    
група и техен обект са болестите на физическо ниво.

 2. Психологичното лечение съставлява отделна форма 
на лечение и е насочено към контрол на ума, за да        
противодейства на негативните емоционални състоя-
ния. Негова цел е поддържане на хармонично състоя-
ние на ума посредством самопознание, Йога и медита-
ция. 



Лечението в Аюрведа има три 
основни подхода:

 3. Духовното лечение, дайва чикитса (лечение на  
съдбата), се състои от религиозни и окултни ме-
тоди за отблъскване на негативните влияния, изу-
чаване на свещените книги, смирение, медитация, 
молитви, скъпоценни камъни, ритуали, приноше-
ния, обети, обреди, поклонения, гладуване, благо-
творителност, работа в полза на обществото.



Лечебни методи в Аюрведа
 1. хранителен режим - правилен избор на храните, 

изграждащ или редуциращ режим

 2. използване на подправки за стимулиране на        
агни и метаболизма в тъканите

 3. лечение с билки, минерали и метали

 4. правилен дневен режим на хранене, сън и физи-
ческа активност

 5. Всичко в природата е изградено от елементи и   
доши и може да служи за балансиране на здравето. 
Всичко е лечебно в правилното състояние и пра-
вилната доза.



Фините лечебни методи 
в Аюрведа

 1. Музикотерапия

 2. Ароматерапия

 3. Лечение със скъпоценни камъни

 4. Лечение с мантри

 5. Медитация

 6. Санкалпа - лечение чрез съзнанието



Панчакарма - радикалното 
лечение в Аюрведа

Панчакарма означава “петте действия”. Това са:
 1. Лечебно повръщане - вамана. 
 2. Пургативна терапия - виречана. 
 3. Лечебна очистителна клизма - нируха басти. 
 4. Лечебна хранителна клизма - анувасана басти. 
 5. Нася - прилагане на лечебни средства през нос-

ната лигавица.
 Сушрута, който е бил хирург, включва в панча-

карма и кръвопускане – рактамокшана и обединя-
ва клизмите в едно очистително действие. 



Панчакарма

 1. премахва увеличените доши

 2. изнася от организма натрупаните токсини

 3. премахва отпадните материи

 4. намалява излишните тъкани

 5. стимулира възстановителните процеси

 6. стимулира обновяването на тъканите



Панчакарма



Панчакарма



Панчакарма



Лечебни форми
 Пресен сок от билки 

 Паста от стрити билки 

 Отвари

 Горещи запарки 

 Студени извлеци 

 Млечни отвари

 Прахове

 Таблети

 Раса

 Бхасма



Лечебни форми

 Хербализирани масла

 Хербализирано гхий 

 Мармалади - авалеха

 Смоли - гуггулу

 Ферментирали продукти - асава и аришта



Аюрведичните препарати съдър-
жат по 30-50 лечебни субстанции
 Аюрведичната лечебна формула съдържа:

 1. основната билка 

 2. билки със сходен ефект

 3. асистиращи билки за съпътстващи състояния

 4. билки с противоположно действие, антидоти

 5. билки стимулиращи усвояването на формулата

 6. елиминатори

 7. анупана



Група на металите и минералите
 Bhavaprakasha, 7

 Злато – суварна

 Сребро – раджата, рупия

 Мед -тамра

 Олово - сиса

 Калай –ванга, ранга

 Цинк – яшада,  асада 

 Желязо –лауха, лоха



 Месинг 
 Живак
 Сяра 
 Слюда 
 Арсен
 Диамант 
 Перла
 Рубин
 Изумруд
 Топаз
 Сапфир



ВАНГА – КАЛАЙ
 Ванга бхасма лекува диабет, белодробни заболя-

вания, кожни болести, болести причинени от        
капха доша. 

 Както лъв побеждава стадо слонове, така ванга      
бхасма побеждава всички видове диабет, носи        
здраве, сила и подхранва тялото.



Ванга - калай
 Използването на непречистен калай предизвиква 

конвулсии, тремор, витилиго, тумори в коремната 
кухина, кожни заболявания, отоци предизвикани 
от вата доша, анемия, диабет, ректална фистула,   
кръвни заболявания, консумативен синдром,         
капха фебрилитет, диабет, бъбречни камъни,         
абсцеси и болести на скротума.



Пречистване на калай
 Калаят се разтапя в железен тиган на умерена        

температура. Излива се в сусамово олио. Следкато 
изстине калаят се събира и процедурата се повта-
ря по 7 пъти последавателно във всяка от изброе-
ните по-долу течни среди. Течността се сменя        
след всяка процедура.



Пречистване на калай
Разтопяване
Накисване в: - сусамово олио

- айран
- кравешка урина 
- канджи - 2 кг. Ориз се вари на тих огън 

в 28 литра вода до омекване, филтрира се течността 
и се излива в керамичен съд,отворът се завива с плат, 
изчаква се да ферментира 

- кулата.
(1,5 кг. кулата се измива и изсушава, стрива се на 
прах и се вари на умерен огън в 24 литра вода докато 
останат  3 литра)



 Така пречистеният калай се разтапя в железен тиган на 
умерен огън и се излива в настойка от чурнака

 Смесва се с прах от яйчени черупки
 Пържи се 7 часа
 Стрива се в сок от алое вера
 Оформят се питки и се изсушават
 Пекат се в дупка в земята на кравешки екскременти.      

Повтарясе 8 пъти.
 Стрива се



 

Ванга бхасма -
размер на частиците



Сварна бхасма (от желязо ) 
размер на частиците 



Сварна бхасма - сканираща 
електронна микроскопия


