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IZVLEČEK
Alternativne metode zdravljenja postajajo v današnjem času vedno bolj aktualne in sprejete.
Tudi v športu se ţe posluţujejo njihovih metod. Diplomsko delo zajema umestitev ajurvede
kot enega izmed načinov tradicionalnega zdravljenja v trenaţni sistem in preučuje njeno
uporabnost na področju športa. V nalogi je v prvem delu predstavljena ajurveda kot celota, s
svojimi osnovnimi temelji ter področje ajurvedskih osnovnih masaţ. V celotni obravnavi
ajurvede je pomembno, da se zavedamo, da gre za kompleksen sistem, v katerem vsako
področje vpliva na drugega in so med seboj tesno povezana. V drugem delu so predstavljene
osnovne sestavine športnega treninga z vidika športnika, trenerja ter vadbe.
Namen dela je ugotoviti moţne povezave za uporabo ajurvede pri športniku in v športnem
procesu ter izpostaviti najučinkovitejše vzporednice enega in drugega.
Za prvi in drugi del je bila uporabljena deskriptivna metoda zbiranja podatkov, tretji del pa
vsebuje še raziskavo s pomočjo poglobljenih intervjujev z dvema strokovnjakoma iz področja
ajurvede.
V nalogi sem ugotovila, da lahko ajurveda z različnimi pristopi in pogledi pripomore k
učinkovitejšemu procesu trenaţnega procesa ter razvoju športnika. Glede na raziskavo s
poglobljenimi intervjuji pa prišla do ugotovitve, da je ajurveda pri naših športnikih zelo malo
ali pa sploh ni uporabljena. Podanih je tudi več predlogov, na katerih področjih bi bilo
smiselno vključevati ajurvedo v trenaţni proces, ter moţnosti nadaljnjega raziskovanja na tem
področju.
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ABSTRACT
Alternative health methods are nowadays becoming more common and accepted. Even in
sports such methods are already being used. This thesis studies the insertion of Ayurveda as
one of these traditional health techniques within training schemes and examines its usefulness
in the field of sports. In this study Ayurveda is firts introduced as a whole, with its
fundamental as well as the Ayurveda basic massages. Throughout the study of Ayurveda it is
important to keep in mind that it is a complex system in which each area influences other, and
which are all tightly connected. In the second part refers to the fundamental components of
the sports training from the point of view of the athlete, the trainer, and the exercise.
Its purpose is to determine possible connections for the usage of Ayurveda for the athlete and
in the training process, as well as to define the most effective parallelism of both.
For these two parts the descriptive method of data collection we used, while the third already
contains a study containing deeper interviews with two Ayurveda experts.
During the preparation of this thesis I discovered that Ayurveda can improve, with different
approaches and paradigms, the training process and the athlete's development in general.
From the experience of the survey I came to the conclusion that Ayurveda is among our
athletes seldom or not at all used. Several suggestions are given about the areas for which the
inclusion of Ayurveda in the training process makes sense, as well as the possibilities of
continuing the research on this field.
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UVOD

Ukvarjanje s športom postaja nepogrešljivi del sodobnega načina ţivljenja. Ugotovljeno je, da
ima šport pozitivne učinke na ţivljenje posameznika. Berčič piše: »Športna rekreacija je v
sodobnem svetu pomembna sestavina vse bolj promoviranega zdravega ţivljenjskega sloga in
kakovosti ţivljenja mnogih ljudi ter izjemno dinamičnega druţbenega dogajanja. Evropski in
svetovni trendi razvoja športne rekreacije kaţejo, da je ta izjemno hiter in dinamičen« (Kajtna
in Tušak, 2005). To pa lahko velja za šport nasploh; od rekreativnega, občasnega, pa do
profesionalnega, kjer mu je namenjen dobršen del ţivljenja.
V sodobnem športu se posluţujejo različnih metod in pristopov za dosego najboljšega
rezultata. Vsak vrhunski športnik si ţeli čim boljši oz. najboljši rezultat. Po Murrayu (Tušak
in Tušak, 2001) gre za potrebo po prestiţu, doseţku, uspehu, samopotrjevanju in
dokazovanju. Za dosego najboljšega rezultata pa se, tako sami športniki kot tudi trenerji,
posluţujejo sredstev in metod treniranja, ki so včasih ţe na meji zdravega. Nemalokrat se
dogaja, da zaradi ţelje po uspehu prihaja do situacij, ko se mora športnik odločiti za pot, na
kateri izbira sredstva za doseganje cilja, ki niso v skladu z njegovim zdravim telesnim in tudi
ne s psihičnim razvojem.
Eden od pomembnih dejavnikov uspešnosti športnika pa je, poleg pravilno načrtovanega
treninga, počitka, prehrane, psihične priprave ter preventive pred poškodbami, prav
zdravljenje poškodb (Ogorevc, 2008).
Ţivimo v obdobju, ki omogoča vedno večje ozaveščanje pomena zdravega načina ţivljenja.
Pri tem so komplementarni in naravni pristopi zdravljenja vedno bolj uveljavljena alternativa
obstoječim, uradnim pristopom medicine. Ogorevc (2008) pa ugotavlja, da večina
poškodovanih športnikov še vedno išče pot v uradni medicini, manj pa v alternativi. Kot
vzrok navaja premajhno poznavanje tega področja in iz tega izhajajoče nezaupanje.
Namen alternativnega zdravljenja ni nadomestiti uradno medicino, temveč jo dopolniti s
področji, katerih uradna medicina ne zajema. Regis A. de Silva govori, da v primerih, kjer
uradna medicina ne more postaviti bolezenske diagnoze, pride v poštev alternativna medicina
(Kreft, 2010).
Ogorevc (2008) navaja, da se nekateri športniki (npr. Primoţ Kozmos, Sara Isakovič idr.) ţe
posluţujejo nekaterih alternativnih, komplementarnih in naravnih metod, ki jim pomagajo k
boljšemu oziroma vrhunskemu rezultatu. Te metode so na primer: vzhodnjaške masaţe (tui-na
kitajska masaţa, tajska masaţa, diina japonska masaţa idr.), kiropraktika, osteopatija,
akupunktura, akopresura, razne meridianske terapije, bioterapija, integralna biorgonomija,
reiki, barvna terapija, karmična diagnostika, radiestezija, homeopatija, biosinergija, Bachova
cvetna terapija, meditacije, vizualizacije, či gong, tai chi-chuan, joga. Vsem alternativnim
metodam je skupno, da uporabljajo holistični pristop. Človeka obravnavajo na vseh ravneh in
se ne ukvarjajo samo s simptomi bolezni ter so primerne tudi za zdrave ljudi z namenom
vzdrţevanja in ohranjanja zdravja.
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Le redko se v povezavi s športom omenja ajurvedo. Sama sem se z ajurvedo spoznala leta
2003. Ker se je moje znanje o njej poglabljalo, me je vedno bolj zanimala njena povezava s
športom. Glede na to, da gre za zelo kompleksen sistem, ki zajema ogromno področje znanja,
sem se odločila, da raziščem vzporednice ţivljenja in udejstvovanja športnika z indijsko
tradicionalno medicino ter njeno masaţo.
V diplomskem delu se ukvarjam s hipotezo, da je lahko ajurveda in njena masaţa učinkovita
tehnika, kot dopolnilo k trenaţnemu procesu, tako vrhunskega kot rekreativnega športnika.
V nalogi predstavljam moţnosti povezave in uporabe ajurvede s športom. Razlagam, kako so
učinki ajurvede kot tradicionalnega načina zdravljenja in masaţe, uporabni na posameznih
področjih, ki so pomembni za športnikovo učinkovitost. Poleg tega poskušam prikazati, da se
lahko s preventivnim delovanjem na tem področju izognemo poškodbam in boleznim, ki
lahko ovirajo proces treninga.

7
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METODE DELA

Uporabljena je bila deskriptivna metoda; podatke sem zbirala iz domačih in tujih virov. Za
iskanje virov sem uporabila različne brskalnike in medije, podatke pa sem zbrala tudi na
osnovi lastnih izkušenj in zapiskov predavanj (predavatelj dr. Abdul Rahman Poilan- Kerala v
Indiji ter dr. Biljana Dušić).
V drugem delu diplomske naloge sem uporabila kvalitativno metodo raziskovanja - tehniko
poglobljenih osebnih intervjujev. Intervjuvanci so bili strokovnjaki s področja ajurvede; ki se
s to panogo aktivno ukvarjajo vsaj deset let. Intervjuji so bili izvedeni s pomočjo
polstrukturiranih, odprtih vprašanj. Trajanje posameznega intervjuja je bilo okoli ene ure.

3.

ALTERNATIVNI PRISTOPI K ZDRAVEMU ŢIVLJENJU IN
ALTERNATIVNI NAČINI ZDRAVLJENJA

Poleg uradne medicine obstaja tudi alternativna medicina in ostali alternativni ter
komplementarni pristopi zdravljenja.
Uradna medicina: »Izraz so sprva uporabljali privrţenci alternativnih metod zdravljenja,
vendar se je sčasoma udomačil v vsakdanjem govoru. Z njim označujemo vrsto medicine, ki
jo učijo na univerzah in visokih šolah ter je znanstveno utemeljena« (Janicke, 2009, str. 22).
Alternativna medicina: »Pojmi alternativna medicina, alternativne metode zdravljenja in
alternativne terapije ne vsebujejo enovite medicinske smeri, temveč zdruţujejo vse metode,
katerih delovanje (še) ni bilo znanstveno dokazano. Pri tem gre lahko za tradicionalno
naravno zdravilstvo najrazličnejših kulturnih okolij ali za bolj ezoterična izhodišča« (Janicke,
2009, str. 22).
Komplementarna medicina: »Komplementarnost - v nasprotju s pojmom alternativa - pomeni
dopolnjevanje. Pri komplementarni medicini dopolnjujemo medicinsko zdravljenje z
alternativnimi, znanstveno nedokazanimi metodami. Pri tem gre lahko za vse načine
alternativnega zdravljenja« (Janicke, 2009, str. 22).
Spodaj so na kratko opisani glavni zdravilski sistemi, ki temeljijo na tradicionalnih naukih in
etičnih vrednotah, nato pa še nekaj terapevtskih metod in metod samopomoči.

ZDRAVILSKI SISTEMI:
AJURVEDA
Podrobneje je predstavljena v poglavju 3.1.
8
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HOMEOPATIJA
Homeopatija je zdravljenje z zelo majhnimi odmerki naravnih snovi, ki spodbujajo telo k
ozdravljenju. Homeopatijo je kot metodo zdravljenja vzpostavil nemški zdravnik dr. Samuel
Hahnemann, ki je prvo knjigo s svojimi dognanji objavil leta 1810. Osnovno načelo te metode
je zajet v nauku rimskega reka: »Podobno naj se zdravi s podobnim.« Drugo načelo
homeopatije je, da učinkovitost zdravil narašča z redčenjem, tretje načelo pa govori o
celostnem pristopu k človeku v postavljanju diagnoze. Zadnje načelo homeopatskega
zdravilstva je »zakon usmerjanja«, ki pravi, da je okrevanje pri teţjih obolenjih pravzaprav
gibanje simptomov iz notranjosti telesa navzven (Pietroni, 1996, str. 37).
»Homeopati so prepričani, da zdravje izhaja iz ravnoteţja med dušo in telesom, h kateremu
pripomore »vitalna moč«, ki v telesu uravnava sposobnost samozdravljenja« (Lockie, 2004).
AKUPUNKTURA IN TRADICIONALNA KITAJSKA MEDICINA
Sta del več kot 4000 let starega tradicionalnega kitajskega zdravilstva, opisanega v priročniku
Rumena cesarska klasična knjiga interne medicine iz obdobja 770-476 pr.n.št. V njej so
prikazani temelji kitajske medicine, ki ob akupunkturi (zdravljenje z iglami) opisuje še
uporabo zelišč, različne diete in mokso (zaţiganje pelinovih listov tik nad koţo). Kitajsko
pojmovanje zakonitosti bivanja, ki uravnava ţivljenje pa tudi vesoljski red, izhaja iz razmerja
med načeloma jin in jang. Ta dva pojma sta tesno povezana z naravo univerzalne energije ali
či-ja (chi), ki preţema vse stvari. Jin (ţenska) energija je po njihovem prepričanju mehka,
temna, mrzla in mokra, medtem ko je jang (moška) energija njeno nasprotje; je trda, svetla,
topla in suha. Pri zdravem človeku jang in jin neprenehoma kroţita po telesu ter vedno znova
ustvarjata energijsko ravnovesje in sozvočje či-ja. Energija či se pretaka po dvanajstih
poglavitnih in dveh pomoţnih kanalih ali meridianih, ki ne sovpadajo z nobeno, v zahodni
znanosti znano, anatomsko potjo skozi telo.
Vzdolţ 14 meridianov, skozi katere se pretaka energija, so razporejene akupunkturne točke,
preko katerih je mogoče či spodbujati ter uravnavati in preusmerjati njen tok. Po postavljeni
diagnozi začne kitajski praktik zabadati igle v izbrane točke, da bi uravnal motnje v pretoku
energije, ki jih je odkril. Poleg tega pa kitajski zdravilci predpišejo pacientu še primerno dieto,
dajo jim navodila za telovadbo in priporočila o spanju, ob tem pa ima pomembno vlogo tudi
psihologija (Pietroni, 1996).
OSTEOPATIJA IN KIROPRAKSA
Njuna utemeljitelja Andrew Taylor Still in David Daniel Palmer sta ob koncu 19. stoletja
ugotavljala, da uradna medicina ni zmoţna ustrezno obravnavati vrste teţav, povezanih z
okostjem in mišicami, zato sta začela iskati nove pristope. Disciplini se razlikujeta predvsem
po metodah, ki jih uporabljata. Osteopati za mobilizacijo sklepov uporabljajo tehniko mehkih
povojev pogosteje kot kiropraktiki, ti pa redkeje kot osteopati uporabljajo vzvode in bolj
9
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neposredne hitre pritiske. Obe disciplini pa sta še vedno pod vplivom prepričanja
utemeljiteljev, da lahko poškodbe vretenc ter izpahi in zvini velikih sklepov povzročijo
motnje tudi v delovanju drugih sistemov v organizmu (Pietroni, 1996).
Po Sneddonu in Coseshiju (1988) je bil izumitelj osteopatije dr. Andrew Still prepričan, da
mora proces zdravljenja vključevati celega človeka; da je potrebno vsak lokalni problem
zdraviti na ravni celote.
ZDRAVLJENJE Z ZELIŠČI
Zeliščarstvo je v vseh pogledih najstarejša oblika zdravljenja. K njej se je človek zatekal
vedno, kadar je okrog sebe iskal različne snovi, s katerimi bi odpravil bolečine in nelagodje,
se okrepil ali celo preprečil bolezen. Ti pripomočki so bili obkladki in mazila ali pa različne
zeliščne mešanice ali praški. Iz zeliščarstva se je v 19. stoletju preko farmacevtskih izumov
začelo industrijsko pridobivanje zdravil. Pri zeliščarstvu se za zdravila uporablja cele rastline,
medtem ko moderna farmacija izloča le aktivne učinkovine, jih prečiščuje in standardizira, s
čimer se pravzaprav oddaljuje od celostne narave zeliščarstva.
Zeliščarji menijo, da je prava narava zeliščarstva v njegovem celostnem odnosu do zdravega
ţivljenja. Bolezenski simptomi kaţejo na izgubljeno ravnovesje, zato pri ocenjevanju
pacientovega stanja upoštevajo vplive čustev, okolja in ţivljenjskega sloga, ki se kaţejo, na
primer v prehrani.
Zeliščarsko zdravilstvo v večji meri velja za eno izmed tehnik samozdravljenja, primerno
predvsem za lajšanje manjših teţav (Pietroni, 1996).
NARAVNO ZDRAVLJENJE, NATUROPATIJA
Ta metoda, povezana z rekom kot »narava zdravi« (tj. pomaga telesu, da samo premaga
bolezen), se v različnih oblikah uporablja ţe od pradavnine. Kopeli se uporabljajo pri zvinih
ali izpahih, postenje pa pri slabem počutju. Med zagovorniki naravnega zdravljenja je tudi
starogrški zdravnik Hipokrat, čigar poglavitno vodilo je bilo: »Predvsem ne škoduj.«
Avstrijski duhovnik Sebastian Kneipp je razvil zdravilno metodo, imenovano naturopatija.
Kasneje je ameriški zdravilec Harry Benedict objavil knjigo, v kateri je razloţil osnovna
načela naturopatije in opredelil pet osnovnih oblik zdravljenja: postenje, terapevtsko uporabo
diet, hidroterapijo, telovadbo in svetovanje psihologa. Naturopati menijo, da je večina obolenj
posledica nezdravega načina ţivljenja in slabe drţe. Okrevanje omogoči šele obnovitev
naravnega stanja telesa z naravnimi sredstvi (Pietroni, 1996).
JOGA
Joga obsega vrsto telesnih vaj, dihalnih in meditacijskih tehnik, ki v enaki meri delujejo na
telo, duha in dušo. Spodbuja dobro telesno počutje, pomaga pri duševnih teţavah in človeku
10
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pokaţe duhovno pot, ki ni povezana z nobeno religijo. V Indiji ima joga zelo dolgo tradicijo,
poznajo jo ţe več tisoč let. Prve omembe jogijskih tehnik najdemo ţe v pradavnih zapisih,
Vedah in Upanišadah. Eno najznamenitejših besedil, ki opisuje nastanek joge, je
Bahagavadgita (Pesem vzvišenega). Velja za indijsko sveto pismo, v katerem bog Krišna
razlaga pot joge (Janicke, 2009).
Med terapevtske metode in metode samopomoči uvrščamo (Pietroni, 1996):
MASAŢA
Masaţa je najbrţ najstarejša in najpreprostejša oblika zdravljenja. Uporabljali so jo ţe stari
Grki, predvsem športniki, ki so svoje telo mazali z oljem, ter Rimljani. V starih kitajskih,
indijskih in egipčanskih rokopisih omenjajo masaţo kot obliko preprečevanja in zdravljenja
bolezni in kot način zdravljenja poškodb.
Splošni namen masaţe je zmanjšati napetost v mišicah, izboljšati krvni obtok, pomagati pri
celjenju mehko - tkivnih poškodb, nadzorovati bolečine in izboljšati dobro počutje. Spodbuja
prebavo in s stimulacijo limfnega sistema pospešuje izločanje odpadnih snovi. Masaţa lahko
neţno raztegne tkivo, poveča obseg gibanja in zmanjša nekatere oblike edemov (oteklin).
Pomaga pri depresiji, nespečnosti, čustvenem nemiru, pomaga lahko tudi zniţati krvni tlak,
upočasni hitrost bitja srca ter izboljša dihanje.
AROMATSKO ZDRAVLJENJE
je osnovna oblika je masaţa z eteričnimi olji. Manj pogosto uporabljajo eterična olja kot
dodatek kopelim, za vdihavanje, v obkladkih in obliţih, izjemoma, pod strokovnim nadzorom,
pa jih pacienti tudi uţivajo.
BACHOVA CVETNA ZDRAVILA
so poparki različnih cvetov, ki jih shranijo v alkoholu in prodajajo v stekleničkah s kapalkami.
Zauţije se jih koncentrirana ali razredčena v vodi. Delovanje zdravil je usmerjeno v
izboljšanje posameznikovega duševnega stanja. Utemeljitelj Edward Bach je določil 38
cvetov, ki lahko uspešno kljubujejo vsem negativnim duševnim stanjem, s katerimi se
najpogosteje srečujemo.
ZDRAVLJENJE S SOLMI
je biokemična metoda zdravljenja, ki se je razvila s proučevanjem homeopatskih zdravil. Soli,
ki jih izločijo iz zelišč in drugih rastlin, sluţijo za uravnavanje in obnavljanje ravnovesja
mineralnih snovi v telesnih tekočinah; porušeno ravnovesje naj bi bilo krivo za številne
motnje in bolezni.

11

Uporaba ajurvede in ajurvedske masaže v športu

Mateja Vertelj

ŠIATSU
je japonski sistem pritiskanja s prsti ali akopresura. Temelji na vzhodnjaškem pojmovanju
ţivljenja, v katerem je či ali univerzalna energija ključnega pomena za zdravje in nastanek
bolezni.

REFLEKSOLOGIJA
je posebna oblika masaţe nog, ki je osredotočena na specifične predele na podplatih. Ti
predeli so povezani s poglavitnimi organi v telesu, z njihovim masiranjem in stimuliranjem pa
lahko terapevti odkrivajo in tudi zdravijo vrsto simptomov, motenj in bolezni, ki prizadenejo
celotno telo.
HIDROTERAPIJA
je najstarejša in najbolj naravna oblika zdravljenja z vodo. Voda lahko spodbuja krvni obtok,
sprošča mišice, blaţi bolečine in pomaga odpravljati strupene snovi iz telesa.
HIPNOTERAPIJA
temelji na uspavanju pacienta. Sprva je šlo za uspavanje pred kirurškimi posegi, kasneje pa so
jo začeli uporabljati za odpravo različnih duševnih motenj, za pomoč ljudem, ki se ţelijo rešiti
zasvojenosti (tobak, droge) …
SPIRITUALNO ZDRAVLJENJE
Polaganje rok je poglavitna tehnika spiritualnih zdravilcev, ki svoj navdih pogosto črpajo iz
biblije in drugih starih svetih spisov.
ALEXANDROVA TEHNIKA
Terapevtska metoda temelji na posebnem zaporedju telesnih vaj, s katerimi se pacient nauči
spreminjati dotlej običajno drţo pri sedenju, stanju, leţanju, hoji …
AVTOGENI TRENING
je sistematična oblika sproščanja telesa in duha z enostavnim sistemom vaj, pri katerih je
pomembna usklajenost z dihanjem in tehnikami sproščanja.
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BIOENERGIJA
je postopek za doseganje popolne integracije telesa in duha. Zasnovan je na nizu vaj,
osredotočenih na dihanje, ki je odločilnega pomena za človekovo zdravje. Bioenergetiki
verjamejo, da obstaja neka ţivljenjska sila, či ali prana. Ključ do obvladovanja in sproščanja
te energije je v pravilnem uravnavanju dihanja. Dobro se obnese pri vrstah psihosomatskih
obolenj, še koristnejša pa je kot izobraţevalna in terapevtska metoda pri odpravljanju motenj,
povezanih s stresom.

TAI ČI ČUAN
Besedi pomenita »končno najvišje«, označujeta pa sistem povezanih enostavnih, počasnih,
lahkotnih in skladnih gibov, ki narekujejo plesnim likom podobno spreminjanje telesne drţe
in se pogosto izvajajo na prostem. Gre za osredotočenje na povezavo med telesom in duhom v
eno.

3.1.

AJURVEDA

Pri opisovanju ajurvede se nisem opredelila samo na nekatera njena področja, ampak sem jo
poskušala zajeti kot celoto. Gre za kompleksen sistem, v katerem se vse veje med seboj
povezujejo in vplivajo druga na drugo. Zato v nadaljevanju širše obravnavam vse osnovne
elemente ajurvede ter malo bolj podrobno vrste njenih masaţ.
Ajur = ţivljenje (kot zdruţitev telesa, čutnih organov, uma in duše)
Veda = znanost
Ajurveda = znanost o ţivljenju
Ajurveda je tradicionalen sistem zdravljenja v Indiji, katerega korenine so čvrsto zasidrane v
njihovi kulturi. Pred več kot 5000 leti so veliki rišiji ali jasnovidci starodavne Indije opazovali
temelje ţivljenja in jih organizirali v sistem (Morrison, 1994).
Ajurveda velja za najstarejšega od velikih sistemov zdravilstva. Največ zapisanega o
indijskem tradicionalnem zdravljenju oziroma ajurvedi najdemo v dveh velikih razpravah, ki
pa sta del četrte knjige Ved z imenom Atharva Veda. Najstarejši zapisi teh dveh razprav naj bi
nastali okoli leta 1000 pr.n.š. in so napisani v obliki suter1, v sanskrtu2. Razpravi sta:
1.
Čaraka (Charaka Samhita) – se osredotoča na notranje telo in um, vzroke bolezni in
konstitucijo človeka (ajurvedska medicina)
2.
Sušruta (Sushruta Sumhita) – se poglablja v ajurvedsko zdravljenje in njegove tehnike
(kirurgija).
1
2

Sutra: jedrnat poetični jezik
Sanskrt: starodaven indijski jezik
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Obe področji, ajurvedska medicina in kirurgija, temeljita na tako rekoč znanstvenem nauku.
»Ta nauk je uţival velik ugled in širil svoj vpliv po starih trgovinskih poteh tudi na Kitajsko,
arabski svet in vse do Grčije. Tako najdemo elemente ajurvede tudi v tradicionalni kitajski
medicini in tradicionalni tibetanski medicini. Ajurvedski način zdravljenja je prav tako vplival
na Hipokrata (460-337 pr.n.š.), najpomembnejšega predstavnika grške medicine« (Janicke C.,
2009, str. 71).
Po britanskem prevzemu oblasti v Indiji v 18. stoletju je ajurvedska tradicija opazno upadla.
Oblast je zaprla vse ajurvedske šole, tako da se je ajurvedsko znanje prenašalo le še
neposredno od mojstrov na učence ali pa v druţinskem krogu od staršev na otroke. Šele v
času Gandhija, ko je Indija leta 1947 spet postala samostojna, je starodavna ajurveda ponovno
zaţivela.
V svojem sistemu ajurveda preučuje stanje uravnovešenosti zdravega ali neuravnovešenosti
bolnega telesa ter kako vzpostaviti ravnovesje v telesu in to ravnovesje tudi obdrţati. Ukvarja
se z ohranjanjem zdravja in z odpravljanjem bolezni. Ajurveda ni samo znanost o ţivljenju,
ampak tudi filozofija ţivljenja. Uči, da smo mi vsi le košček narave. Lahko bi rekli, da je to
sistem, ki omogoča ohranjanje zdravja vsem, ki upoštevajo osnovne principe delovanja narave
in upoštevajo ravnoteţje v njej.
Po Brumecu (2008) ajurveda vključuje diagnostične in terapevtske postopke, dietne predpise,
zapovedi posta, fizikalno terapijo, obseţno farmakoterapijo pa tudi nekatere duhovne
predpise: uporaba mantre3 in posebnih obredov. Cilj vseh predpisov in postopkov pa je,
pripeljati človeka v stanje telesne in duševne harmonije. Ajurveda išče vzroke bolezni v
neprimernih ţivljenjskih navadah, v napakah v prehrani, v telesni neaktivnosti, v motnjah
spanja, v neustreznem odnosu do spolnosti, v vplivih letnih časov in astroloških konstelacij, v
škodljivih dejavnikih okolja ter telesni in duševni konstituciji posameznika.
Za prispevek k zdravju in harmonizaciji ţivljenja štejejo v Indiji jogo. Joga ni le filozofska
usmeritev, temveč je način ţivljenja, s katerim doseţemo telesno skladnost in duševno
uravnovešenost z obvladovanjem telesa, dihalnimi in fizičnimi vajami, z meditacijo, askezo,
zamaknjenostjo in duševno koncentracijo.
»Ajurveda je znanost ţivljenja, ki se osredotoča na subtilne energije v vseh stvareh – ne samo
v ţivih in neorganskih stvareh, temveč tudi v mislih, čustvih in dejanjih« (Morrison, 1994, str.
8).
»Ajurvedska medicina vključuje obseţen zdravstveni sistem, ki se ne ukvarja samo z
zdravljenjem posameznih bolezni, temveč proučuje človekov odnos do telesa in duha, ki
izhaja iz njegovega ţivljenjskega nazora« (Učila, 2008, str. 7).

3

Mantra: molitve in sveti verzi ali besede, ki se ponavljajo v meditaciji
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Dušić (osebna komunikacija, junij 2011) navaja dva pomembna aksioma celotne indijske
filozofije, in s tem povezano tudi s filozofijo ajurvede. Aksioma sta; v ţivljenju je vse
povezano in ţivo. Ţivo je vse tisto, čemur lahko damo ime, zvok (skale, veter, dimenzija časa,
prostora, ogenj, ajurveda …). Tudi subtilne stvari, ki so fizično nevidne, obstajajo in te
podpirajo fizično raven. Vsi makro in mikrokozmosi so med seboj povezani in delujejo en na
drugega. Npr. vsaka sprememba v vesolju vpliva na človeka na zemlji, lahko zavestno,
večinoma pa je to bolj podzavestno delovanje. Enako velja za celice v našem telesu, za katere
smo mi za njih nekakšen velik makrokozmos (če mi samo pomislimo na nekaj, hipno vpliva
na biokemijo naših celic), to pa vpliva nadalje na naše zdravje. Na tak način sta subtilna in
fizična raven neprestano povezani med seboj, zavedno ali pa nezavedno.
»Ajurvedo imenujejo mater medicine, ker je vplivala na vse druge velike medicinske sisteme,
kot sta kitajski in tibetanski pa tudi na zahodno medicino. Ţivljenje po načelih ajurvede ne
obsega le zdrave prehrane in rednih telesnih vaj, temveč tudi meditacijo in zavesten odnos do
sebe in drugih. Ajurveda si z vzpostavljanjem skladnosti med telesnimi in duhovnimi
energijami prizadeva preprečevati bolezni, toda če zaradi duševnega ali telesnega
neravnovesja vseeno zbolimo, ponuja mnoge učinkovite načine, s katerimi si lahko povrnemo
zdravje – na primer očiščevalne kure, zdravljenje z zdravilnimi zelišči in masaţe« (Janicke,
2009, str. 70).
Veje ajurvede:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3.1.1.

splošna medicina (kaya chikithsa)
pediatrija (bala chikithsa)
psihiatrija (graha chikithsa)
otorinolaringolija, oftamologija, zobje (shalakya chikithsa)
kirurgija (shalya chikithsa)
toksikologija (agada chikithsa)
pomlajevanje (rasayana chikithsa)
znanost o afrodiziakih in seksologija (vajeekarana chikithsa)

OSNOVNI TEMELJI AJURVEDE

3.1.1.1. Koncept petih velikih elementov (panchamahabutha)
(pancha= pet, maha= velik, butha= element, panchamahabutha= pet velikih elementov)
Pet velikih elementov so po enem od šestih filozofskih sisitemov v Indiji, imenovanem
sankhya, del 25 tattev4. Prva oziroma nična tattva je purusa (univerzalna duša), nato prakrti
Tattva: tat pomeni to, princip, realnost ali resnico. Je element ali vidik realnosti, mišljen kot
vidik boţanstva. Po sankhyi filozofiji jih obstaja 25 tattev (Wikipedia, 2001).
4
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(kozmična snov), mahat (kozmična inteligenca), ahamkara (jaz, ki ustvarja), manas (kreativni
um), tatve od 5.-9. panchamahabutha (pet velikih elementov), od 10.-14. panchatanmatra
(mere s katerimi se izraţajo elementi), od 15.-19. panchajnanendrijyani (pet čutilnih organov)
ter od 20.-24. pancakarmandryani (pet motoričnih organov) (Vinod, 2001).
Pet velikih elementov predstavlja pet stanj oziroma lastnosti energije ali snovi, ki so nujni za
kreacijo česarkoli. Po ajurvedi je vse sestavljeno iz teh petih elementov. »Elementi so
vsepovsod in so v neskončnih različicah razmerij prisotni v vseh stvareh« ... «so del
dinamičnega plesa stvaritve in se nenehno spreminjajo in povezujejo. Sprememba v enem
elementu vpliva na druge« (Morrison, 1994, str. 22).
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(mahabutha)

ETER
(aakasha)

kvalitete
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mere, s
katerimi se
izraţajo
elementi
(tanmatra)
sluh, zvok

pripadajoči
čutilni
organi
(jnanendriy
ani)
uho

lahko,
Prispeva k temu,
majhno,
da vsaka stvar
nevidno,
stoji v prostoru.
mehko,
gladko
ZRAK
lahko,
Prispeva k moči otip
koţa
(vaju)
mrzlo,
gibanja.
mobilno,
suho,
majhno
OGENJ
vroče,
Prispeva k
vid
oko
(agni)
lahko,
energiji.
mobilno,
gladko,
mehko
VODA
tekoče,
Prispeva k moči okus
jezik
(jala)
teţko,
povezovanja.
mrzlo,
mehko,
neţno
ZEMLJA
teţko,
Prispeva k
vonj
nos
(prithvi)
gosto,
solidnosti snovi.
hrapavo,
suho,
nepremično
(Dokić, 2006; Dušić, osebna komunikacija, junij 2011; Vinod, 2001)

Pripadajoči
motorični
organi
(karmandry
ani)
grlo,
glasilke,
jezik

koţa, roke

noge

ledvični
sistem,
urogenitalni
sistem
anus, danka,
debelo
črevo

Eter ustvarja prostor v telesu za nastanek glasu, je arhetip vse navzočnosti in prodirajočnosti.
Zrak: princip gibanja v telesu, predvsem nervnega sistema.
Ogenj: povezan je s prebavo, metabolizmom in temperaturo, je arhetip preobrazbe iz enega
stanja v drugo (npr. encimi).
Voda: pomembna za raztapljanje snovi v telesu, je arhetip magnetičnega, kohezivnega,
povezovalnega.
Zemlja: ustvarja kompaktnost, stabilnost, pomembna za kosti, koţo in mišice, je arhetip
lepljive substance, katera drţi stabilnost v vsem.
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Vsi elementi oziroma vseh teh pet sil, ki so nujne za kreacijo, sukcesivno izhajajo oziroma
nastajajo eden iz drugega, imajo svojo anarhijo; sprva eter, nato zrak, ogenj, voda in zemlja,
ki je najbolj konkretna od vseh petih.
Vseh teh pet elementov oziroma vse tattve so osnova za:
3 telesa (fizično, astralno in kavzalno),
5 ovojev; so tri telesa razdeljena na malo bolj fine plasti (fizično telo, kot substanca,
eterično telo, astralno telo, abstraktni um ter zavest duše),
7 osnovnih centrov, čaker; so centri, ki ustrezajo kriţanju treh večjih nadijev
(energijskim kanalom) v telesu, to so: muladhara (korenska čakra), svadhisthana
(sakralna čakra), manipura (popkovna čakra), anahata (srčna čakra), visuddhi (grlena
čakra), ajna (čelna čakra), sahasrara/bindu (kronska čakra) (Dušić, osebna
komunikacija, junij 2011; Govindan, 2000).
Vseh teh pet velikih elementov ustvari tri vitalne energije ali doše, nekateri jim pravijo tudi
fluidi.

3.1.1.2

Konstitucija človeka (prakruthi) ter tri vitalne energije- doše (tridosha):

»Tri doše uravnavajo vse fiziološke in psihološke procese v telesu in umu. So dinamične sile,
ki določajo rast in propad. Z njimi lahko opišemo vse telesne značilnosti, duševne
zmogljivosti in čustvena nagnjenja« (Morrison, 1994, str.26). Doše opisujejo našo telesno
tipologijo, določajo naš značaj, barvo koţe, postavo, način hranjenja, delovanje naših
organov, stopnjo intelektualnih zmoţnosti in duševni vzorec posameznika.
Tri vitalne energije, imenovane vata, pita in kapha, opravljajo posebne funkcije v telesu in ne
delujejo izolirano. Kadar so vse tri doše v harmoniji, takrat govorimo o popolnem zdravju.
Takrat smo močni, imamo zdrav videz, delovanje organov je brezhibno in naše ţivljenje bo
dolgo. Kadar doše niso v ravnovesju, nastopi bolezen.
Tri doše so sestavljene iz vseh petih osnovnih elementov – panchamahabuthas, vendar ima
vsaka doša svoj prevladujoč element:
Vata (ZRAK + eter)
Pita (OGENJ + voda)
Kapha (VODA + zemlja)

18

Uporaba ajurvede in ajurvedske masaže v športu

Tabela 2
doša
VATA

PITA

KAPHA

vloga
Odgovorna za vse premike v
telesu, povezana z ţivčevjem
in telesno energijo.
Predstavlja cirkulacijo v
telesu in simbolizira ogenj v
telesu. Povezana je s
presnovo, encimi, ţelodčno
kislino in ţolčem.
Predstavlja biološko vodo v
telesu, ki je zgoščena; npr.
sluz, ki obdaja vse notranje
organe.

Mateja Vertelj

glavna mesta dodatna mesta delovanja
domovanja
Debelo črevo. Pas, uho, kosti, stegno, koţa,
ledvice, medenična votlina
(mehur, spolni organi).
Področje okoli Spodnji del ţelodca, znoj,
popka, tanko
limfa, kri, oči, koţa, plazma,
črevo.
jetra, vranica, endokrine ţleze
in ţolčnik.
Zgornji del
ţelodca,
pljuča.

Grlo, glava, trebušna slinavka,
mazivna maščoba, sklepi
(sklepna ovojnica in maţa),
plazma, maščoba, ţrelo, nos,
jezik, limfa.

(Morrison, 1994; Učila, 2008; Dokić, 2006)
Glavno mesto domovanja določene doše pomeni, ko se začne določena doša večati, presegati
ravnovesje, se najprej začne večati v svojih glavnih domovanjih. Npr. pri vati se preseţek v
debelem črevesju kaţe kot zaprtost, vetrovi, krči; pri piti je posledica preseţka diareja in
bolečina na področju glavnega domovanja, pri kaphi pa se pojavi občutek slabosti ter teţka
prebava.
Značilnosti treh doš:
VATA: SUHO, lahko, mrzlo, hrapavo, redko, mobilno in subtilno.
PITA: VROČE, lahko, ostro (globoko prodirajoče), delno mastno, gladko, tekoče.
KAPHA: TEŢKO, mrzlo, počasno, lepljivo, stabilno ali statično, polzeče, mastno, gosto,
gladko.
Funkcije treh doš:
VATA: mobilnost, dihanje (vdih+izdih), vse aktivnosti telesa, izločanje, transport telesnih
snovi (krvi, kisika, hranljivih snovi, misli), skrbi za čutila, ustvarjanje refleksov, srčni utrip,
spodbujanje solz, navdušenost, ţeljnost, izraţanje čustev, ustvarjalnost, izraţanje svobode,
radodarnost.
PITA: proizvaja telesno temperaturo in jo vzdrţuje, proţnost in mehkost telesa, barva telesa,
prebava; lakota, ţeja, vid; hrabrost, inteligenca, libido, prepoznavanje, razločevanje,
razumevanje, zaupanje, veselost, ambicioznost, koncentracija.
KAPHA: stabilnost telesa, oljnatost, čvrstost sklepov, daje moč mišičnemu in vezivnemu
tkivu, naoljanje tkiv, teţkost, razporejanje toplote, dolga ţivljenjska doba celic in s tem osebe,
spanje, dolgotrajen spomin, kapaciteta vzdrţevanja emocij, strast, afrodiziak, potrpeţljivost,
odpuščanje, neţnost, pogum, velikodušnost, sočutje, prizemljenost in varnost.

19

Uporaba ajurvede in ajurvedske masaže v športu

Mateja Vertelj

Tri doše določajo telesno zgradbo - prakruthi. Prakruthi vsakega posameznika je določeno ob
njegovem rojstvu (telesno in mentalno) in se ne spreminja vse do smrti. Prakruthi pomeni
začetno storitev in je optimalno ravnoteţje doš. Skozi ţivljenje se to ravnoteţje (zaradi
okolja, nepravilne prehrane, stresa, poškodb …) spreminja. Če to neravnoteţje traja predolgo,
lahko nastopijo bolezni. Ajurveda poskuša vnovič vzpostaviti prakruthi.
Vsak posameznik ima značilnosti ene, največkrat pa dveh oziroma vseh treh doš. Poznamo
sedem prakruthi (tipov konstitucije):
1.
tip vata
2.
tip pita
3.
tip kapha
4.
tip vata-pita
5.
tip pita-kapha
6.
tip vata-kapha
7.
tip vata-pita-kapha
(Lad, 2005)

Slika 1. Tipi konstitucije; vata, pita, kapha
(Ayurveda heilpraxis, 2011)

Najpomembnejše značilnosti konstitucije (Učila, 2008):
Tip VATA:
Majhna telesna masa, lahke kosti, suha postava, nesorazmerno telo, hladna in suha koţa s
sivkastim odtenkom; motnje v občutku lakote, neredna prebava, nagnjenje k zaprtosti in
napenjanju; zmanjšana potreba po spanju; hitro se navduši, dober kratkotrajni in slab
dolgotrajni spomin; negotovost; ustvarjalnost in plahost.
Tip PITA:
Povprečna telesna višina in postava, normalna - pogosto pegasta koţa; svetli, svetlorjavi ali
rdečkasti lasje (ki zgodaj osivijo); razločen, vendar rezek glas; rahel, a kljub temu neprekinjen
spanec; bister um; dober spomin; nagnjenje k ljubosumju in agresivnosti; močan občutek
lakote, dobra prebava, ţelja po hladnih, sladko - kislih in pekočih jedeh.
Tip KAPHA:
Močna telesna zgradba, široki sklepi, pogosta čezmerna telesna masa, bleda, pusta in mastna,
vlaţna koţa; gosti, skodrani, zelo temni ali zelo svetli lasje; velika potreba po spanju; počasno
dojemanje; dober spomin; velik apetit, umirjenost in uravnoteţenost, obvladanost; občasna
grabeţljivost in posestništvo.
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Znaki oteţitve v treh došah:
Oteţitve VATE:
Zaprtje, suhost telesa, potemnitev koţe, hrapavost koţe, napihnjenost, ţelja po toplini,
nagnjenost k podhlajenosti, mrzle okončine, neproţni sklepi, trepetanje, nepravilni gibi udov,
nespečnost, splošna slabost, zmanjšana funkcija čutil, vrtoglavica, krči, srameţljivost, strah,
otrpelost, hripav glas, nesmiselno govorjenje.
Oteţitve PITE:
Znaki vročine, povečano potenje, velik apetit, ţeja, rumena ali rdeča koţa in oči ter blato in
urin, mazoljavost, bruhanje, jeza, razdraţljivost, furstracije, nepotrpeţljivost, nespečnost,
utrujenost, zmeden govor, rdečica, krvavitve, slab vonj telesa, infekcije.
Oteţitve KAPHE:
Slab apetit, slaba prebava, občutek za bruhanje, teţave z dihanjem, smrčanje, kašelj, občutek
teţkega telesa, mraz, bledost, srbenje, preseţek spanja, lenost, občutek, da je pokrit z vlaţnim
oblačilom, občutek lepljivosti, apatičnost, popustljivost, hlinjeno prisrčen, nagnjenost k
debelosti, pohlep (Dokić, 2006).
Priloga 1. Določanje konstitucije oziroma prakruthi.

3.1.1.3. Sedem telesnih tkiv (saptha dhatus)
»Po ajurvedskem nauku je sedem tkiv ali saptha dhatus osnova našega telesa. Tkiva skrbijo za
rast ter oblikujejo močno telo in duha. Če odpove en dhatu, bo zaradi tega prizadet naslednji
dhatu, saj vsak dhatu sprejme hrano tistega pred seboj.
Motnja v ravnoteţju med došami bo nemudoma vplivala na dhatus. Zaradi tega je nepravilno
delovanje saphte dhatus vedno pomemben dejavnik pri nastajanju bolezni. Ravnoteţje v
došah - ki ga pogojujeta pravilna prehrana in dovolj gibanja - skrbi za pravilno delovanje
sedmih tkiv« (Učila, 2008, str. 42).
Vseh sedem tkiv; plazma in limfa, kri, mišičje, maščoba, kosti, kostni mozeg in ţivčno celičje
ter reproduktivno tkivo, spremljajo primarni in sekundarni stranski produkti. »Stranski
produkti so celičja ali snovi, ki jih porabimo v telesu ali izločimo, ko odsluţijo svojemu
namenu« (Morrison, 1994, str. 56).
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Tabela 3: Sedem tkiv njihovi stranski produkti
primarni stranski
proizvod
plazma in limfa
(rasa dathu)

Sestavlja ju prebavljena hrana
in hranita vsa tkiva ter vsako
celico posebej.
kri
Osnova za ţivljenje; njena
(raktha dathu)
naloga je uravnavanje
oksidacije v vseh tkivih in
organih.
mišičje
Odgovorno je za telesno moč
(mamsa dathu)
in proţnost sklepov. Naloga je
podpora maščevju.
maščoba
Skrbi za funkcijo maziljenja v
(meda dathu)
telesu. Podpira kostnino (asthi
dathu).
kosti
Kostnina in hrustanec
(asthi dathu)
predstavljata oporo telesu.
kostni mozeg in
Polni kosti ter posreduje
ţivčno celičje
motorične in senzorične
(maja dathu)
informacije.
reproduktivno
Vsebuje sestavne dele vseh
tkivo
drugih tkiv ter skrbi za
(shukra dathu)
razmnoţevanje in krepitev
telesa.
(Morrison, 1994, str. 57)

sekundarni
stranski
proizvod
izločanje mleka in preseţek kaphe
menstrualna kri
(zlasti v obliki
gnoja)
ţile in vezi
Preseţek pite
(posebno v
obliki ţolča)
vezi in plasti koţe

mazivna maščoba

izločki iz ušes,
nosu in lasnih
korenin
znoj

zobje

lasje, nohti

/

solze

/

/

3.1.1.4. Koncept agnija
Agni je biološki OGENJ, ki upravlja metabolizem. Odgovoren je za presnovo in se nanaša na
ogenj, ki deluje v prebavnem traktu.
Navzoč je v vsem telesu, v vsakem tkivu in v vsaki celici. Od njega je odvisna sestava
encimov v ţelodčno-črevesnem traktu in celicah.
»Naloga agnija je hranjenje telesnega tkiva in zaščita imunskega sistema. Uničuje
mikroorganizme in toksine v ţelodcu, tankem in debelem črevesu« (Učila, 2008, str.39).
»Za zdravje je uravnoteţen agni bistvenega pomena. Za ajurvedo so motnje v agniju eden
glavnih vzrokov za bolezen« (Morrison, 1994, str. 48).
Najbolj sta med seboj povezana agni in doša pita, saj pita vsebuje ogenj. Pita se v ţelodcu
usede kot prebavni ogenj.
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»Sposobnost prebavljanja je povezana z močjo agnija vsakega posameznika. Slaba prebava
vodi v pomanjkljivo absorpcijo in absorpcijo neprebavljenih ali nekompatibilnih izdelkov, ki
povzročajo amo5, zamašene kanale, šibko celičje in motnje v došah« (Morrison, 1994, str. 49).
V telesu imamo 13 različnih tipov agnija:
1.
Prebavni ogenj (jataragni)
Je glavni ogenj in vpliva na ostalih dvanajst. »Odgovoren je za prebavo zauţite hrane in njene
preobrazbe v snovi, ki jih telo lahko vsrka. Ta agni je v povezavi s hidroklorno kislino v
ţelodcu, prebavnimi encimi in sokovi, ki se izločajo vanj, z dvanajstnikom in tankim
črevesom« (Morrison, 1994, str. 48). Zato je zelo pomemben pravilen vnos hrane in tekočine
v posameznikovo telo, upoštevati je potrebno svojo sposobnost (moč) prebavljanja hrane. Od
njegovega pravilnega delovanja je odvisna ţivljenjska doba in moč posameznika. Prebavni
ogenj daje moč, zdravje, vitalnost in ţivljenjsko energijo.
To je ogenj, ki razgradi hrano na najmanjše moţne delce in traja, dokler se ne absorbirajo in
pripotujejo v jetra, kjer se nato aktivirajo ognji petih elementov.
2.
Ognji petih osnovnih elementov; eter, zrak, ogenj, voda, zemlja (bhoothagni)
Imamo jih pet in delujejo v jetrih. Pomagajo pri transformaciji zunanjih heterogenih osnovnih
elementov drobcev hrane v notranje homogene pete elemente. Ko je hrana prebavljena, se
razdeli v skupine petih elementov, da nahranijo določene dele telesa.
3.
Ognji sedmih tkiv (dhathwagni)
Je sedem encimov in so v posameznih tkivih v telesu. Pomagajo pri transformiranju hrane,
prejete po bhoothagniju, v tkiva.
S pomočjo presnove teh ognjev se med procesom proizvede tudi veliko odpadnih produktov.

3.1.1.5

Telesni kanali (srotas)

V telesu ločimo dva tipa kanalov:
- Zunanji kanali (bahya srotas):
Skupaj jih je 9: dva nosna, dva v ušesih, dva v očeh, danka, usta in sečnik. Ţenske
imajo še tri dodatne, dva na prsih in en menstrualni kanal.
- Notranji kanali (abhyantara srotas):
Skupaj jih je 13:
1. kanal, ki prenaša zrak - pranavaha ( povezan z vato)
2. kanal, ki prenša vodo - udakavaha (povezan s kapho)
3. kanal, ki prenaša hrano - annavaha (povezan s pito)
Kanali sedmih tkiv (dhatujev);
4. kanal, ki prenaša plazmo in limfo - rasadathuvaha
5

Ama: neprebavljeni in neasimilirani delci hrane, kadar presnova ne poteka pravilno
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5. kanal, ki prenaša kri - rakthadathuvaha
6. kanal, ki oskrbuje mišična tkiva - mamsadhatuvaha
7. kanal, ki oskrbuje maščobna tkiva - medadhatuvaha
8. kanal, ki oskrbuje kostna tkiva - asthidhatuvaha
9. kanal, ki oskrbuje kostni mozeg - majadhatuvaha
10. kanal za reproduktivna tkiva – shukradhatuvaha
Kanali izločanja:
11. kanal za seč - moothravaha
12. kanal za znoj - swedavaha
13. kanal za blato- pureeshavaha
Ti kanali skrbijo za delovanje in prehranjevanje telesa. Skrbijo za porabo zraka, tekočin in
hrane, njihovo metabolično spreminjanje v celičje in izločanje iz telesa. Za pravilno delovanje
zdravega telesa mora biti cirkulacija čista in kanali odprti (Poilan, osebna komunikacija,
januar 2005).

3.1.1.6. Izločanje odpadnih proizvodov iz telesa (malas)
Telo preko presnove sedmih tkiv (saptha dhatus) izloča tri glavne odpadne proizvode:
seč (moothra): pomaga ohranjati ravnoteţje vode v telesu,
znoj (sweda): ohranja vlaţnost in proţnost koţe ter telesno temperaturo in ravnoteţje
elektrolitov,
blato (pureesha): ohranja ravnoteţje v črevesju in telesu.
Stanje odpadnih proizvodov lahko pokaţe došično ravnoteţje ali prebavne motnje (Morrison,
1994, str. 59).

3.1.1.7. Obdobja v ajurvedi
V ajurvedi ima velik vpliv na doše dnevni ritem, ritem letnih časov in ritem ţivljenja. »Če
način ţivljenja prilagodimo naravnemu ritmu dneva, leta in ţivljenja, bomo povečali svoje
sposobnosti in izboljšali svoje počutje« (Učila, str. 44).
Gre za prevlado določene doše v delu dneva, leta ali obdobju ţivljenja.
1. dnevni ritem
kapha

od 7 do 9 ure

od 19 do 21 ure

kapha/pita

od 9 do 11 ure

od 21 do 23 ure

pita

od 11 do 15 ure

od 23 do 3 ure

vata

od 3 do 5 ure

od 15 do 17 ure
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2. ritem letnih časov
kapha
pita
vata
vata/kapha
3. ritem ţivljenja
od rojstva do 15. leta
od 15. do 27. leta
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od 5 do 7 ure

od 17 do 19 ure

pomlad
poletje
jesen
zima

od 27. do 42. leta

kapha
kapha/pita
pita

od 42. do 56. leta

pita/vata

od 56. leta naprej

vata

(Dokić, 2006, str. 13)

3.1.1.8. Prehrana
Ajurveda uči, da ima hrana za zdravje velik pomen. Vse snovi so sestavljene iz petih
elementov, ki so manifestacija zavesti. Skupaj s hrano sprejemamo vase tudi subtilne vplive,
ki so povezani s hrano in prano kot fizično obliko hrane. Na njeno kakovost vplivajo tudi
načini pridelave. Hrana je del dinamičnega plesa ţivljenja in njegovih lastnosti, očitnih in
subtilnih, ki vplivajo na vaše počutje (Morrison J., 1994, str. 130).
Morrison (1994) nadalje opisuje osem specifičnih dejavnikov, ki bi jih morali upoštevati pri
določanju primerne prehrane, povzetih po Charaka Samhiti:
-

naravne lastnosti hrane
Obstajajo tri konstantne dvojice naravnih lastnosti hrane:
- teţka - lahka
- hladna - vroča
- oljnata - izsuševalna

-

spreminjanje naravnih lastnosti hrane
Lastnosti hrane se lahko spremenijo na očiten način, na primer s kuhanjem in na
subtilen način, s spreminjanjem načina vzgajanja ter predelave hrane. Sodobni načini
pridelave, priprave, distribucije in pakiranja zmanjšujejo prano (vitalna ţivljenjska
energija) v hrani. Nekatera predelana ţivila vsebujejo snovi, ki zadovoljijo zgolj čutila
in so brez pravih hranil, ki jih telo lahko uporabi za gradnjo celičja. Preko hrane na nas

25

Uporaba ajurvede in ajurvedske masaže v športu

Mateja Vertelj

delujejo tudi subtilni vplivi, kamor spadajo vedenje in čustva tistih, ki hrano
pripravljajo; najbolje je jesti hrano, pripravljeno z ljubeznijo.
-

učinki kombiniranja hrane
Nekatera ţivila po ajurvedi ne bi smeli zdruţevati, saj njihova kombinacija ovira
prebavni proces. Ista ţivila, zauţita ločeno, pa lahko pravilno prebavimo in z njimi
izboljšamo počutje. Nasprotne lastnosti ţivil, ki se ne zdruţujejo idealno, lahko
zmanjšamo s kuhanjem v enem loncu, kot na primer enolončnico. S tem se bistveno
zmanjšajo škodljivi učinki nezdruţljivih ţivil.

-

količina zauţite hrane
Količina zauţite hrane je predvsem povezana s sposobnostjo prebave. Prebavna
sposobnost je povezana s konstitucijo posameznika. Poleg tega pa so tu še drugi
dejavniki: starost, stopnja aktivnosti, poklic, letni čas in obdobje dneva. Optimalna
količina zauţite hrane pušča tretjino oziroma četrtino ţelodca praznega.

-

kraj in podnebje, kjer je hrana zrasla, bila pripravljena
Na kakovost in lastnosti ţivil vpliva kraj, kjer rastejo in jih predelujejo. Najbolje je
jesti hrano, ki prihaja iz zdravega okolja (neonesnaţen kraj s plodno zemljo, kjer jo
pridelujejo ljudje, ki v tem uţivajo). Pri izbiri hrane bi bilo potrebno upoštevati
podnebje lokalnega okolja.

-

učinki letnih časov in obdobja dneva
Pri prehranjevanju je potrebno upoštevati tako letni čas, kot obdobje dneva. Na primer
pozimi uţivamo toplejšo in teţjo hrano kot poleti. Vsaka od konstitucij, vata, pita in
kapha, ima znotraj dnevnega ciklusa svoje posebnosti hranjenja. Za vse pa velja da na
primer ni dobro jesti tik pred spanjem, saj morata zaradi prebave miniti vsaj dve uri
med zadnjim obrokom in odhodom v posteljo.

-

splošni napotki o prehrambnih navadah
i. jesti samo takrat, ko je telo lačno
ii. ne se zatekati k hrani pri preveliki čustvenosti, jezi, zaskrbljenosti ali
vznemirjenju, saj se s tem vznemirja agni
iii. izogibati se nezdruţljivim kombinacijam hrane
iv. jesti zdravo hrano, ki ugaja čutilom
v. izogibati se hrani, ki je ne marate, saj ne zadovolji uma
vi. ne jesti premalo ali preveč zrelega sadja
vii. izogibati se uţivanju ostankov ali večkrat pogretih jedi, saj ne vsebujejo prane
viii. ne piti vode z ledom pred, med ali po obroku, saj hlad pretrese telo, ovira agni
in povzroča amo
ix. jesti v prijetni druţbi ali tišini
x. med jedjo se ne priporoča govoriti preveč, gledati televizije, poslušati radia ali
brati
xi. ko zadovoljite telo, nehajte jesti
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individualne razlike med jedci
Za vsakega posameznika s svojo konstitucijo in načinom ţivljenja veljajo specifične
prehrambne navade. Vsak se mora prilagoditi na svojo konstitucijo in potrebe.
Šest okusov:
»Okus je pomemben in ima neposreden učinek na telesne doše. Po ajurvedi ima vsaka
hrana specifičen okus. Ko jo uporabljamo v ustreznih količinah, posamezno ali skupaj
z drugimi, pripeljejo do ravnovesja v telesnih sistemih« (Lad, 2005, str. 102).
SLADEK = zemlja+ voda
Sladka ţivila stimulirajo trebušno slinavko.
KISEL = ogenj + zemlja
Kisla ţivila stimulirajo izločanje sline in spodbujajo delovanje ţlez prebavnega trakta.
SLAN = voda + ogenj
Slano spodbuja tek in vzpostavlja vodno ravnoteţje.
JEDEK = ogenj + zrak
Jedka oziroma pekoča ţivila stimulirajo presnovo, ustvarjajo telesno temperaturo in
čistijo telo.
GRENAK = zrak + eter
Grenka ţivila spodbujajo delovanje jeter in ţolča.
TRPEK = zrak + zemlja

3.1.1.9. Joga
Joga je sestavni del ajurvede. Z redno vadbo telesnih poloţajev in drugimi, bolj duhovnimi
vajami lahko doseţemo in ohranjamo notranje ravnovesje. To velja tudi za pretok energije po
telesu, ki je umirjen in harmoničen, blokade izginejo (Janicke, 2009, str. 80).

3.1.2

AJURVEDSKA MASAŢA

Masaţa je način zdravljenja, ki ohranja ravnovesje energij v telesu, ravnovesje med vato, pito
in kapho. Pri ajurvedski masaţi se uporablja različnima zeliščna topla olja. Način masaţe in
vrsta uporabljenega olja pa je odvisna od vsakega posameznika posebej.
Ajurvedska masaţa se je razvijala vzporedno z borilno veščino Kalari, ki je še vedno zelo
prisotna na jugu Indije, v Kerali. Akterji borilne veščine, ki so jo uporabljali tudi vojaki za
vojskovanje, so se dnevno masirali med seboj, da bi odpravili napetosti v mišicah po
napornem urjenju. Masaţa temelji na točkah telesa, imenovanih marma; to so anatomska
mesta, kjer se mišice, ţivci, krvne ţile, sklepi, ligamenti in kosti spojijo. Te točke lahko
primerjamo z akupunkturnimi točkami na meridianih.

27

Uporaba ajurvede in ajurvedske masaže v športu

Mateja Vertelj

V Indiji priporočajo masaţo vsak dan, saj pripomore k ohranjanju zdravja. Tako kot sta vsak
dan pomembna hrana in spanje, je pomembna tudi masaţa. Pomaga pri odpravljanju odpadnih
snovi iz telesa, tako materialnih kot nematerialnih.
V Indiji je navada, da začnejo masirati otroka ţe takoj po rojstvu in naj bi ga masirali vsak
dan do tretjega leta starosti, kasneje pa enkrat na teden. Po šestem letu pa je tudi otrok ţe
sposoben masirati starše in stare starše. Za večino Indijcev je masaţa del ţivljenja; poznajo
obredne masaţe: pred poroko (za lepoto, sprosti nevesto/ţenina, daje energijo, fizično moč),
masaţe po porodu…Ajurvedsko masaţo se uporablja tudi terapevtsko; od bolezni je odvisna
vrsta masaţe in uporaba določenega olja. V modernih časih se veliko uporablja masaţo proti
napetosti in stresu.

3.1.2.1. Učinki masaţe
Masaţa pomaga pri vzdrţevanju zdravega telesa in ima celostni učinek na telesni imunski
sistem. Če se jo uporablja redno, pomaga pri mentalnem, psihološkem in duhovnem
reguliranju telesnih funkcij.
Po Govindanu (2000) masaţa učinkuje tako, da:
- pomirja in omogoča pravilno delovanje ţivčevja,
- povečuje cirkulacijo krvi in limfe, kar pomaga pri izločanju odpadnih materialov iz
telesa (urin, znoj, blato, menstruacija),
- krepi pljuča, črevesje in ostale vitalne organe,
- izboljšuje stanje koţe,
- regulira delovanje prebavnega sistema,
- pomaga telesu pri uporabi maščevja iz maščobnih oblog,
- zdravi nekatere bolezni,
- okrepi mišice,
- pomaga športnikom,
- pomaga ljudem, nesposobnim za telesno vadbo,
- krepi kosti preko povečanja telesne učinkovitosti in cirkulacije,
- blaţi adhezijo (zlepljanje snovi v telesu, npr. sluz),
- zmanjšuje otekanje in zgoščevanje tkiv,
- pospešuje presnovo hranil v hrani.

3.1.2.2. Pogoji za izvajanje ajurvedske masaţe
MASER
Maser udobno stoji v umirjenem poloţaju. Masiranje je način dajanja in vsaka mentalna ali
čustvena motnja maserja lahko skozi dotik negativno vpliva na masiranega in povzroči
njegovo neprijetno počutje. Zelo pomembno je, da na maserja ne vpliva njegovo osebno
ţivljenje, ampak se v času masaţe popolnoma osredotoči in da od sebe največ, kar lahko da
pacientu. Roke maserja morajo biti tople. Zaţeleno je, da maser ni bolan in se striktno drţi
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osnovne higiene. Pred vsako masaţo si je potrebno z milom umiti roke, zaţeleno je tudi, da se
maser med vsako masaţo oprha.
PROSTOR
Prostor naj bo prijeten, dovolj osvetljen, miren in zračen. Po moţnosti naj ga osvetljuje
sončna svetloba in vanj naj prodrejo le zvoki narave. Temperatura v prostoru naj bo
prilagojena (od 23-25 stopinj celzija) golemu telesu.
MASAŢNA MIZA
Masaţna miza naj bo primerne velikosti ter pokrita s tanko rjuho, katero se zamenja pred
vsako masaţo. V Indiji se bolj ali manj uporabljajo lesene mize z dvignjenim robom, saj pri
uporabi velike količine olja, le to odteče po mizi v odtočni kanal. V zahodnem svetu se te
mize redko uporabljajo, saj ne zagotavljajo tolikšne ugodnosti kot navadne oblazinjene
masaţne mize.

Slika 2. Lesena masaţna miza (osebni arhiv)
TRAJANJE MASAŢE
Dolţina je odvisna od vrste masaţe, ali je običajna ali terapevtska in od starosti masiranega.
Običajno traja od 30 do 45 minut, za dojenčke naj bi trajala 15 minut, za mlade in odrasle
okoli 30 minut in za starejše 40 minut na dan.
Najbolj ugoden čas je med 7.30 in 11.30 uro zjutraj ali pa od 17.00 in 20.00 uro.
MASAŢNE TEHNIKE
- udarjanje
- gnetenje
- drgnjenje
- stiskanje
- trepljanje
- gladenje
- vtiranje

3.1.2.3. Marma točke
Masaţa temelji na točkah telesa, imenovanih marma. To so anatomska mesta, kjer se stikajo
mišice, ţivci, krvne ţile, sklepi, ligamenti in kosti. Te točke se lahko primerja z
akupunkturnimi točkami na meridianih. V človeškem telesu je teh vitalnih točk 107.
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Točke so razporejene po telesu: po 11 na vsaki okončini, to pomeni skupno 44 točk, 3 se
nahajajo na trebuhu, 9 na prsih, 14 na hrbtu ter 37 točk na glavi, vratu in ramenih.

Slika 3. Marma točke (Ayurveda Yoga Villa, 2010)
Znanje o marma točkah je osnova za izvajanje masaţe.
Poleg marma točk je za masaţo pomembno znanje o delovanju obtočil ter znanje o nadijih.
Nadiji so manjši energijski kanali v telesu, katere se lahko primerja z meridiani v akupunkturi
in po katerih teče ţivljenjska energija. Marma točke so točke, kjer se manjši nadiji kriţajo,
kriţanje treh večjih nadijev pa predstavlja sedem osnovnih centrov ali čaker (Tiwari, 2003).

3.1.2.4. Uporaba masaţnega olja
Največji učinek masaţe je povezan z uporabo masaţnega olja. Telo naj ne bi nikoli masirali
brez olja, saj bi to povzročilo trenje, posledično pa vročino in bolečino, kar škodi organizmu
in bi porušilo harmonijo v telesu. Edino pri trepljanju, stiskanju, gnetenju in udarjanju se
lahko izognemo uporabi olja, če ga nimamo ali v primeru, da moramo zaradi posebnih
razlogov masirati brez njega (na primer Udwarthana, glej stran 36). Vedno pa se uporablja
olje pri tehniki drgnjenje. V ajurvedi se vedno uporablja topla zeliščna olja. Olje je ogenj,
čista energija. Če damo stenj sveče v olje in ga priţgemo, bo olje do konca zgorelo. Olje v
tekočem stanju vsebuje toplotno energijo - ogenj. Pri masaţah se uporablja različna olja, ki jih
segrejemo, za vsa pa je pomembno, da so naravna, organska.
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Olje zmehča in naolji koţo, to poveča proţnost in trpeţnost le te, preprečuje njeno prezgodnje
staranje, pravilno razprši toploto ter zagotavlja odpornost na ekstremne temperature v okolju.
Uporablja se sezamovo olje, gorčično, sončnično, laneno, mandljevo, olivno (bolj na zahodu,
saj je na vzhodu teţko dostopno in drago), kokosovo olje, ghee (prečiščeno maslo) ...
Še bolj kot čista olja se v ajurvedi uporablja mešanico različnih olj in zdravilnih rastlin,
katerih priprava temelji na starih tradicionalnih postopkih. Določeno olje se uporabi glede na
letni čas, konstitucijo človeka, del telesa, kjer se masira in namen masaţe. Tako je na primer
posebno olje za vato, pito in kapho konstitucijo; olje za masaţo glave, obraza, trupa, stopal;
posebna olja za bolezni koţe, paralizo, revmo, za mentalne bolezni, proti nespečnosti, za
spomin ... Skratka v oljih se skriva veliko učinkovin, vedenja o njih si njihovi izdelovalci
pridobivajo skozi celo ţivljenje.
Najboljše je, če so olja čim bolj sveţa. Večina bolnišnic v Indiji ima poleg svojih ordinacij
tudi poseben prostor, kjer se olja in zdravila redno pripravljajo.
LEGENDA PRIPOVEDUJE:
Veliki Sušruta je nekoč razposlal svoje učence, naj naberejo toliko nekoristnih rastlin, kolikor
le morejo. Prvi jih je prinesel tisoč, drugi sto, tretji deset in četrti eno sámo. Toda Jevake,
najljubšega Sušrutovega učenca, ni in ni bilo nazaj. Vrnil se je šele čez več tednov, ves
razcapan, skrušen in obupan, a pri sebi ni imel niti ene samcate zeli. Sušruta je prav njega
razglasil za zmagovalca, kajti učinkovite so prav vse rastline – vsaka rastlina, ki jo človek
uporabi, spremeni njegovo osnovno energijo (Luczak, 1990).

3.1.2.5. Različni poloţaji masiranca pri izvajanju ajurvedskih masaţ
Po tradicionalnem načinu masiranja se večino masaţ izvaja v sedmih osnovnih poloţajih
masiranca:
1. sede (masira se hrbet in roke, prsni del, trebuh, noge)
2. leţeč na hrbtu (masira se roke, prsni del, trebuh, sprednji del nog)
3. leţe na desnem boku (masira se levo polovico trupa, zunanjo stran leve in notranjo
stran desne zgornje in spodnje okončine)
4. leţe na trebuhu (masira se roke, hrbet, zadnji del nog)
5. leţe na levem boku (masira se desno polovico trupa, zunanjo stran desne in notranjo
stran leve zgornje in spodnje okončine)
6. leţe na hrbtu (masira se roke, prsni del, trebuh, sprednji del nog)
7. sede (masira se hrbet in roke, prsni del, trebuh, noge)
Pred vsako masaţo terapevt vtre olje na sedem točk telesa; teme, v obe ušesi, na sredino obeh
dlani in na sredino obeh stopal.
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3.1.2.6. VRSTE AJURVEDSKIH MASAŢ
3.1.2.6.1.

Abhjanga

»Abhjanga je masaţa celega telesa, pri kateri terapevt uporabi olja, ki se skladajo z našim
telesnim tipom - vata, pita ali kapha. Maser uporabi različno kombinacijo prijemov, na primer
pritiskanje, gnetenje, stiskanje in udarjanje« (Učila, str. 60).
Abhjango se uporablja za uravnoteţenje in popravljanje neravnovesja med došami, posebno
pomaga pri vzpostavljanju ravnoteţja vata doše. Pomaga pri poškodbah gibalnega aparata,
odpravlja otekline, spodbuja regeneracijo tkiv in notranjih organov. Stimulira koţo, mišice,
ţile, pospeši cirkulacijo in okrepi delovanje ţivčnega sistema. Izboljša stanje koţe, okrepi
pljuča, črevesje in kosti ter uravnava prebavo.
Masaţa poveča toploto v telesu. Poveča cirkulacijo v telesu za boljši pretok kisika in
odvajanje odpadnih snovi iz telesa. Spodbuja vitalnost, moč, vzdrţljivost in proţnost telesa,
poleg tega pa povečuje inteligenco, koncentracijo, samozaupanje in mladost. Abhjanga je
priporočljiva za vse, posebej pa za starejše in bolne.
Abhjanga masaţa je primerna za vse telesne konstitucije in se uporablja skozi celo leto. Traja
od pol ure do ene ure.
Pri tej masaţi se uporabljajo olja: ksheerabala taila, dhanwantharam taila, karpoora, pinda,
naraya, prapanchana, prasarinyadi, kottomchukkadi, murivennen…
Masaţo se izvaja v sedmih osnovnih poloţajih masiranca, lahko pa se masira le posamezne
dele telesa (Poilan, osebna komunikacija, januar 2005):
- masaţa glave - shirobhyanga
(glava, vrat, ramena)
Glava je najpomembnejši del telesa; v njej je osem od desetih odprtin v telesu
(nos-2, ušesa-2, oči-2 in usta) in na vrhu glave, subtilna odprtina sedma čakra,
imenovana Sahasrara. Sahasrara ali krovna čakra je prav posebna, saj se v njej
nabira vsa energija, ki se dviga skozi ostalih šest čaker.
Masaţa glave poveča pretok moţgansko - hrbtenjačne tekočine in krepi ţivčni
sistem, uravnoteţi delovanje ţlez hipofize in epifize. Pomaga izboljšati izkustveni
in kognitivni spomin, budnost in stabilnost. Okrepi lase, pomaga pri nespečnosti,
zmanjša nagubanost.
Masirani je v sedečem poloţaju.
Čas masaţe: 30 do 45 minut.
Olja, ki se uporabljajo so: ksheerobala taila, bhringarata taila, krishna nimbadi,
neelibhringadi, durdhurapathradi taila.
Ajurveda priporoča, da se prvih devet mesecev dojenčkom vsakodnevno vtira na
teme sezamovo ali kokosovo olje. To naj bi pomagalo izboljšati otrokov spomin,
njegovo inteligenco, energijo, vid in utrditi ţivčni sistem.
- masaţa stopal in nog - padabhyanga
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Masaţa stopal in nog stimulira telesne organe, poveča ojas6 in poveča stanje
globoke sproščenosti. Lajša nespečnost, zmanjša ţivčno napetost ter preprečuje
suhost stopal. Masaţa povečuje cirkulacijo in preprečuje odrevenelost spodnjih
okončin.
Masirani je v sedečem poloţaju ali leţe na hrbtu.
Čas masaţe: 30 do 45 minut.
Olja, ki se uporabljajo: ksheerobala taila, narayana taila
masaţa dlani in rok
Z energetskega vidika vsebuje vsak prst na roki enega od petih elementov;
mezinec - zemlja, prstanec - voda, sredinec - ogenj, kazalec - zrak in palec - eter.
Tako za masiranega, kot za maserja masaţa dlani, medtem ko spodbuja tkiva in
organe v telesu, stimulira globoki kognitivni spomin. Povečuje proţnost in krepi
energijo celega telesa.
masaţa trebuha in prsi
Popek naj bi predstavljal središče telesa, preko katerega se ţe preko materine
popkovine v trebuhu začne prvo hranjenje telesa. V popku, središču trebuha, se
zdruţuje ogromna količina energije. Z masaţo trebuha spodbudimo to energijo in
jo oţivimo. Pomaga pri odpravi zaprtja, izloča toksine iz telesa in povzroči globok
občutek dobrega počutja.
Masaţa prsi stimulira srce, poveča cirkulacijo, stimulira kapilare v srčno-ţilnem
sistemu, poveča prano7, stimulira pljuča.
Masaţo trebuha je potrebno izvajati neţno, brez velikih pritiskov.
Masaţa hrbta
Območje, ki se masira, je od trtice do malih moţganov.

Pizhichil ali oljna kopel

Gre za poseben način polivanja mlačnega terapevtskega olja po telesu. Terapevt uporablja
tehniko gladenja, navadno to masaţo izvajata dve do štiri osebe.
Kopel se izvaja na način, da se kos bombaţa namoči v toplo olje, ki se ga z višine 4-6 prstov
nad telesom spušča preko palca na telo. Maser s prosto roko sledi curku po koţi masiranega.
Masaţo se izvaja v vseh sedmih osnovnih poloţajih. Masira se vedno od zgoraj navzdol (od
vratu do nog).
Oljna kopel pri zdravih ljudeh pomlajuje in ohranja telo zdravo. Pri bolnih pomaga pri
različnih stvareh, predvsem pomaga pri oslabitvah vata funkcij (predvsem ţivčni sistem),
Ojas: Čista esenca vseh telesnih tkiv (dhatusov); ohranja imunost, moč in vitalnost. Ojas
ustvarja blaţenost in ozaveščenost mentalnih sposobnosti ter regulira telesni imunski sistem.
Če je zmanjka, lahko umremo (Lad, 2005).
6

Prana: Vitalna ţivljenjska energija. Brez nje ţivljenje ne more obstati. Je pretok celične
inteligence med dvema celicama. Enačijo jo z orientalskim Ch'ijem ali Kijem (Lad, 2005).
7
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sprosti bolečine v telesu in mišične krče, pomaga pri hitrejšem zdravljenju zlomov. Okrepi
imunski sistem, poveča spolno moč, prebavo, krepi mišice, stimulira obnavljanje koţe in
notranjih organov, vpliva na splošno zdravje posameznika ter pomaga uravnoteţiti doše.
Masaţo se izvaja od 60 do 90 minut.
Olja, ki se uporabljajo so: bala aswagandhadi, dhanwantaram, pinda … Na eno masaţo se
porabi okoli dva litra olja (Poilan, osebna komunikacija, januar 2005).

Slika 4. Oljna kopel (osebni arhiv)

3.1.2.6.3.

Elakizhi - masaţa s posebnimi vrečkami, v katerih so zdravilna zelišča

Elakizhi je masaţa, pri kateri se masira z vrečkami, v katerih so ţe vnaprej na poseben način
pripravljena različna zelišča. Pred masaţo se te vrečke pripravijo sveţe. Za masaţo se
uporablja štiri vrečke, katere se izmenično namaka v toplo olje. Pred uporabo je vedno
potrebno preveriti toploto vrečke, da ne bi z masaţo opekli pacienta.
Dva maserja izvajata masaţo simultano, vsak na svoji strani. Tretji maser pa skrbi za
primerno toploto vrečk.
Elakizhi se lahko uporablja za celo telo ali pa samo za določen del telesa. Če se dela za celo
telo, se izvaja v sedmih osnovnih poloţajih masiranca. Masira se od vratu do nog.
Masaţa pomaga pri telesnih bolečinah, pri odrevenelosti, pri boleznih, kot so; artritis,
paraliza, konvulzije (vročinski krči). Izboljša mišično napetost in izboljša koţo. Izvaja se za
bolne, lahko pa tudi za zdrave z namenom pomlajevanja.
Masaţo se izvaja od 30 do 45 minut. Če gre za terapijo, traja sedem, štirinajst ali enaindvajset
dni. V tem času pacient ne sme opravljati teţkih del ali naporne vadbe; naj se izogiba psihični
in fizični napetosti (Poilan, osebna komunikacija, januar 2005).

Slika 5. Priprava zdravilnih vrečk za elakizhi (osebni arhiv)
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Navarakizhi - masaţa s posebnimi vrečkami, v katerih je zdravilni riţ

Enako kot pri elakizhiju gre tudi pri
navarakizhiju za posebno masaţo z
vrečkami, v katerih pa je na poseben način
pripravljen skuhan riţ. Sprva se posebna
zelišča kuha v osmih litrih vode, da izpari
do dveh litrov. Litru te mešanice se doda
en liter mleka in se v njej kuha 360g riţa
toliko časa, da voda izpari. Maso se razdeli
na štiri vrečke. Vrečke se pomaka v toplo
zeliščno mešanico z mlekom.
Masaţo izvajata simultano dva maserja,
vsak na svoji strani, v sedmih osnovnih
poloţajih masiranca. Masira se od vratu
navzdol do nog.
Masaţa pomaga pri boljši prekrvavljenosti,
pomaga pri boleznih, ki jih povzroča
pomanjkanje vate.

Slika 6. Priprava riţevih vrečk (osebni
arhiv)

Pomaga odstranjevati odpadne snovi iz telesa, izboljša stanje koţe in jo naredi bolj mehko,
izboljša prebavo ter pomaga izboljšati spanec. Pomaga pri boleznih ţivčnega sistema,
kroničnem revmatizmu, osteoartritisu, pri izčrpanosti mišic (predvsem na okončinah), okrepi
telo in poveča imunost. Pomaga pri ljudeh z visokim krvnim tlakom, diabetikih, pri
nespečnosti in boleznih koţe. Je ena od bolj znanih terapij za pomlajevanje.
Masaţo se izvaja od 60 do 90 minut. Terapija traja sedem, štirinajst ali enaindvajset dni
(Poilan, osebna komunikacija, januar 2005).

Slika 7. Masaţa navarakizhi (osebni arhiv)

3.1.2.6.5.

Podikizhi - masaţa s posebnimi vrečkami, v katerih je zdravilni prah

Prah je narejen iz korenin različnih zelišč. Prah razdelimo v štiri vrečke. Masaţo izvajata
simultano dva maserja, vsak na svoji strani, v sedmih osnovnih poloţajih masiranca. Masira
se od vratu navzdol do nog.
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Masaţa pomaga predvsem pri boleznih, ki jih povzroča neravnovesje vate in kaphe. Pomaga
pri artritisu, paralizi, telesnih bolečinah, odrevenelosti in ţivčno - mišičnih boleznih.
Masaţo se izvaja od 30 do 45 minut. Terapija traja sedem, štirinajst ali enaindvajset dni
(Poilan, osebna komunikacija, januar 2005).

Slika 8. Priprava zdravilnega prahu ter masaţa podikizhi (osebni arhiv)

3.1.2.6.6.

Udwarthana - masaţa z zdravilnim prahom

Uporablja se enak prah, kot za podikizhi. Masira se lahko na dva načina. Pri prvem naredimo
pasto iz prahu in jo nanesemo na telo, ko se ta posuši, jo postrgamo s telesa. Pri drugem
načinu prah sprva segrevamo v posodi, da vlaga prahu izpari, nato z njim drgnemo po telesu.
Masaţo izvajata simultano dva maserja, vsak na svoji strani, v sedmih osnovnih poloţajih
masiranca. Za razliko od drugih masaţ, se ta izvaja od nog navzgor do vratu.
Masaţa zmanjšuje preseţek kaphe in maščobe v telesu. Zelo je učinkovita pri ljudeh s
prekomerno maso, kateri se ţelijo znebiti odvečne maščobe. Izboljša stanje koţe in njeno
sestavo, odpravlja starostne gube, zdravi srbenje, suhost koţe, pomaga pri povečanem
potenju, odpravlja neprijeten vonj telesa in pomaga pri različnih boleznih koţe. Odpira pore
na koţi, da ta laţje odvaja odpadne produkte in koţa ostane bolj zdrava.
Masaţo se izvaja od 60 do 90 minut. Terapija traja sedem, štirinajst ali enaindvajset dni
(Poilan, osebna komunikacija, januar 2005).

Slika 9. Masaţa udwarthana (osebni arhiv)
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3.1.2.6.7.
Shirodhara - neprekinjen tok tekočine po čelu
(shiro = glava, dhara = neprekinjen tok tekočine)
Dhara je neprekinjen tok tekočine po čelu. Masirani leţi na masaţni mizi. Pri izvajanju dhare
uporabljamo posebno bučo - dharo, ki ima na sredini luknjico, skozi katero je na speljana
vrvica, ta pa je zgoraj vpeta v polovico kokosove lupine. Med bučo in polovico kokosove
lupine je še bananin list. Vse to pripomore k enakomernemu in tekočemu curku, ki po vrvici,
oddaljeni 5 centimetrov od čela, teče tekočina na čelo. Terapevt neprekinjeno s premikanjem
dhare »riše« s tekočino po čelu elipse. Masaţna miza mora vsebovati kanal za odtok tekočine,
ki se jo nato spet uporabi.
Pacientu se poveţe blago okoli čela, ki preprečuje stekanje olja v oči. Masirani leţi na hrbtu
na masaţni mizi, vrat je podloţen, da je glava v rahlem zaklonu.
Za izvajanje terapije sta potrebna dva človeka; en premika dharo z oljem in ga razporeja po
celem čelu, drugi pa zbira porabljeno olje in ga doliva nazaj v dharo.

Slika 10. Dhara in Shirodhara (osebni arhiv ter Ayur masaţe, 2010)
Ločimo tri tipe shirodare:
- taila dhara - polivanje toplega zdravilnega olja po čelu
- ksheera dhara- polivanje hladnega zdravilnega mleka po čelu
- takra dhara- polivanje hladnega zdravilnega maslenega mleka po čelu
Taila dhara - polivanje toplega zdravilnega olja po čelu
Terapija odpravlja bolezni, povezane z glavo, vratom, očmi, ušesi, nosom, grlom, bolezni
ţivčnega sistema (paraliza obraza, paraliza oči, ptoza - padec zgornje veke). Pomaga pri
nespečnosti, shizofreniji, z dodanimi zdravilnimi učinkovinami pomaga pri epilepsiji.
Preprečuje izpadanje, lomljenje in sivenje las, glavobol, pomlajuje, izboljšuje prebavo, ojača
glas, izboljša spomin.
Terapijo se izvaja od 60-90 minut, 7-14 dni, najbolje zjutraj ali zvečer.
Olja, ki se uporabljajo so: balasvagandhi, ksheerabala, sahacharadi … Za eno terapijo
potrebujemo okoli dva litra olja.
Ksheera dhara - polivanje hladnega zdravilnega mleka po čelu
Terapija hladi, tako glavo kot telo. Pomaga bolnikom z duševnimi boleznimi, pomaga pri
nespečnosti, omoticah, paralizi, kroničnih vročinah, deliriju.
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Terapijo se izvaja od 60-90 minut, 7-14 dni, najbolje zjutraj ali zvečer.
Zdravilno mleko se pripravi iz dveh litrov kravjega mleka in osmih litrov vode; temu se doda
zdravilne rastline in korenine ter se kuha dokler ne izpari osem litrov tekočine; ostaneta dva
litra zdravilne tekočine.

Slika 11. Ksheera dhara in njena priprava (osebni arhiv)
Takra dhara - polivanje hladnega zdravilnega maslenega mleka po čelu
Terapija hladi glavo in um. Pomaga pri psihosomatičnih boleznih (npr. luskavica). Upočasni
sivenje las, zmanjšuje utrujenost, glavobol, omotico, srbenje, pekoč občutek v dlaneh in
bokih, prebavne motnje, motnje sečil, šibkost sklepov, bolezni ušes, nosa, grla in oči. Pomaga
pri boljšem delovanju sklepov. Pomaga okrepiti imunski sistem, pomaga pri anoreksiji,
bruhanju in pomanjkanju apetita. Odpravlja nespečnost.
Terapijo se izvaja od 60-90 minut, 7-14 dni, najbolje zjutraj ali zvečer.
Zdravilno masleno mleko se pripravlja en dan pred terapijo, zaradi fermentacije. Vsebuje
mleko, vodo, gomolje ciprusa, kosmuljo ter skuto (Poilan, osebna komunikacija, januar 2005).

3.1.2.6.8.

Vasti

Vasti je posebna terapija zunanjega oljenja, kjer zadrţujemo večjo količino toplega olja na
določenem mestu. Vasti v nekaterih literaturah imenujejo tudi basti.
S testom iz moke in vode se omeji prostor ţelenega oljenja. Olje mora biti vedno toplo, zato
ga je potrebno med terapijo menjati. S koščkom bombaţa se ga sprva odvzame, nato pa doda
nazaj toplega. Pred terapijo vastija je potrebno telo primerno pripraviti z masaţo na področju,
kjer se bo izvajala.
Terapijo se izvaja 30-45 minut, 7, 14 ali 21 dni.
Uporablja se olja: dhanwantharam, pinda, prapanchana, kottomchukkadi, karpoora,
murivenna.
Ločimo 5 tipov vasti:
- kati vasti – za kriţ
- janu vasti – za koleno
- greeva vasti – za vrat
- uro vasti – za prsni koš
- shiro vasti – za glavo
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Kati vasti – za kriţ
Gre za oljenje spodnjega dela vretenc.
Pomaga pri bolečinah kriţa, išiasu,
premaknjenih
medvretenčnih
diskih,
povečuje proţnost hrbtenice.
Pacient leţi na trebuhu, po končani terapiji
oljenja sledi kratka masaţa kriţa ter hrbta.

Slika 12. Kati vasti (osebni arhiv)

Janu vasti – za koleno
Oljenje kolena pomaga pri bolečinah, pri
ohlapnosti oziroma togosti kolenskega
sklepa. Pomaga pri natrganih ali strganih
ligamentih, pri vnetju burse, pri
osteoartritisu. Po končani terapiji sledi
masaţa okoli kolena.
Slika 13. Janu vasti (osebni arhiv)

Greeva vasti –za vrat
Pomaga pri otrdelem in bolečem vratu, pri
paralizi in odrevenelosti rok, stimulira
ţivce, da pomagajo zmanjšati bolečino in
tudi odrevenelost. Povečuje proţnost,
preprečuje skoliozo, in pomaga pri
heksenšusu. Po terapiji sledi masaţa
vratnega predela.
Slika 14. Greeva vasti (osebni arhiv)

Uro vasti – za prsni koš
Oljimo na prsih, na mestu bolečine.
Pomaga pri bolečinah v prsih, kolcanju,
astmi, teţavah pri dihanju in pri teţavah
srca.
Po končani terapiji sledi masaţa prsi.
Slika 15. Uro vasti (Celestial Ayur, 2010)
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Shiro vasti – glava
Gre za oljenje glave. Pri tej terapiji
moramo sprva glavo obriti, nato nanjo
poloţimo
cevast
obroč,
vsaj 15
centimetrov visok. Pacient sedi. Terapija
pomaga pri paralizi obraza, odrevenelosti
telesa, teţavah z očimi, nosom, ušesi in
usti. Zdravi glavobole, migrene, sinusitis,
zmanjšuje duševne napetosti, suhost nosa
in ust. Izboljša spomin in poglobi spanec.

Slika 16. Shiro vasti (Sree Krishna
ayurveda Panchakarma Center, 2009)

Masaţo se odsvetuje:
- med menstrualnim ciklusom
- med postenjem
- kadar je preveč motečih zvokov iz okolice
- pri povišani telesni temperaturi
- pri drogiranih osebah
- pri odprtih ranah na telesu
- pri odpovedi delovanja telesa(srce, jetra, ledvica…)
- prvi dve uri po jedi

3.1.3. SWEDANA – POTENJE

Swedana je potenje, s katerim se zunanje izločanjo odpadni produkti iz telesa. Znoj je stranski
produkt meda dhatuja, maščevja.
Potenje lahko sproţimo s pomočjo ognja, toplote (toplotni obkladki, para, topla tekočina); ali
brez njune pomoči (telesna vadba, strah, jeza, topla oblačila, sončna toplota, pitje alkohola).
Swedana se večinoma uporablja pri neravnovesju vate in kaphe, včasih pa tudi pite. Potenje
sprosti napetost v telesu, zmanjša maso in segreje telo.
V ajurvedi obstaja trinajst terapij s potenjem, katere se zdruţujejo v tri skupine: mokra
terapija (bolj uporabna za bolezni vata), suha terapija (bolj uporabna za bolezni kapha) in
posebna terapija za določen del telesa.
Za izvajanje swedane je potrebno imeti ustrezne pogoje. Če jo izvajamo v neprimernem času
in za neprimerno bolezen, lahko povzroči glavobol, omedlevico, utrujenost, šibkost, prebavne
motnje, zlatenico, slabost.
Swedane se ne izvaja: med nosečnostjo, med menstruacijo, med diarejo, pri prebavnih
motnjah, pri krvavitvah, pri gnojnih obolenjih, pri poškodbah prsnega koša, pri nekaterih
oblikah astme, pri teţavah s srcem, pri boleznih oči, pri zastrupitvah, pred in po spolnih
odnosih.

40

Uporaba ajurvede in ajurvedske masaže v športu

Mateja Vertelj

3.1.4. NASYA – NOSNA TERAPIJA

Je metoda, kjer se skozi nos vnaša zdravilno olje ali prah. Večinoma se uporablja za bolezni
glave, vratu in ramen.
Obstajajo različni pristopi terapije, odvisno za kakšno motnjo oziroma bolezen gre. Glede na
to je različna tudi dolţina terapij ter narava zdravila: olje, prah, dim.

3.1.5. PANČAKARMA

Pančakarma je globoko očiščevalni proces, ki omogoča telesu sprostiti preseţene doše (tri
vitalne energije) in strupe iz celic, jih zbrati v ţelodčno prebavnem traktu in jih izločiti. Vsaka
od treh doš ima svoje glavno domovanje, naloga pančakarme je vsako od doš sprva pripeljati
v to domovanje, nato pa jih izločiti ven.
Vključuje pet osnovnih tehnik za čiščenje telesa oziroma doš;
- terapevtsko bruhanje – vamana, se uporablja za odstranitev preseţka kaphe (iz
ţelodca)
- terapevtsko odvajanje – virechana, se uporablja za odstranitev preseţene pite (iz
tankega črevesa)
- terapevtski klistir – basti, se uporablja za odstranitev preseţene vate (iz debelega
črevesa)
- nosno mazilo – nasya; se uporablja pri boleznih glave in vratu
- puščanje krvi – raktamoksha, se uporablja pri motnjah v krvi
Na ta proces je potrebno telo dobro pripraviti, saj gre za globoka čiščenja. Predhodno
(prepanchakarma) se izvaja:
 globoke, obilne masaţe (sneha karma) z zunanjim oljenjem (abhjanga) ter dovajanje
olja v telo (sneha pana). Preseţene doše se pri tem zmehčajo in raztopijo
 parno kopel (sweda karma), pomaga olju prodreti v telo, odstranjuje tudi površinske
strupe; odpira telesne kanale (srotas), po katerih prehajajo doše v svoje osnovne
poloţaje. Šele takrat bodo tehnike čiščenja lahko delovale.
Čiščenju telesa s pančakarmo sledi ustrezna dieta, počitek … (postpanchakarma). Vsak
program pančakarme je prilagojen posamezniku.
Pančakarma naj bi bila najbolj učinkovita preventivna terapija in tudi terapija za določene
bolezni. Te tehnike se lahko posluţujejo le tisti, ki jih vodi izkušen ajurvedski zdravnik ali
terapevt.
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ŠPORTNI TRENING

»Športna vadba je kompleksen, nepredvidljiv, dinamičen in celovit sistem, sestavljen iz
mnoţice sestavin in povezav med njimi. Med pomembnejše sestavine tega sistema sodijo:
športnik in trener kot biološki, psihični in socialni celoti, vadba s svojimi značilnostmi in
okolje, v katerem ţivita športnik in trener« (Ušaj, 2003, st. 17).
»Športna vadba je po znanstvenih, zlasti pedagoških načelih zgrajen proces športnega
izpopolnjevanja, ki z načrtnim in sistematičnim delovanjem učinkuje na takšno tekmovalno
zmogljivost, ki omogoča športniku najvišje tekmovalne doseţke v izbrani športni disciplini«
(Ušaj, 2003, st. 21).
Najpomembnejše sestavine sistema športne vadbe so (Ušaj, 2003):
1. Neposredni dejavniki:
 športnik:
 biološke značilnosti
 psihološke sposobnosti
 psihomotorične sposobnosti
 tehnika
 taktika
 zdravstveno stanje
 vrednote
 trener:
 psihološke sposobnosti
 pedagoška usposobljenost
 izobraţenost
 vrednote
 vadba:
 vaje
 količina
 metode
 sredstva
 ciklizacija
 nadzor
 oprema

2. Posredni dejavniki:
 ekonomski status:
 zasluţek
 podedovane materialne dobrine
 socialni status:
42

Uporaba ajurvede in ajurvedske masaže v športu

Mateja Vertelj

 druţina
 klub
 okolje
 ţivljenjske navade:
 prehrana
 organiziranost vsakdanjega ţivljenja
 hobi
 zabava
4.1.

ŠPORTNIK

Biološke značilnosti
Biološki razvoj opredeljujejo: telesni ali somatski razvoj, spolni razvoj, razvoj ţivčnega
sistema, razvoj hormonskega sistema in gibalni razvoj (Škof, 2007).
Sestava telesa se spreminja glede na obdobja rasti ter glede na spol. Gre za deleţ kostne mase,
mišične mase in maščobnega tkiva.
Konstitucijski tipi: Po Sheldonu ločimo tri konstitucijske tipe: mezomorfni konstitucijski tip;
ki je značilen po dominantnosti mišičnega in kostnega tkiva; ektomorfni konstitucijski tip;
značilen po zelo vitki postavi z izjemno malo maščobnega tkiva; in endomorfni konstitucijski
tip, za katerega je značilna povečana prisotnost maščobnega podkoţnega tkiva (Škof, 2007).
Genetska zasnova in športna zmogljivost; Potomci od svojih staršev podedujejo nekatere
sposobnosti in lastnosti, ki so zapisane v genotipu. Predvsem genotipu pripisujemo človekovo
bolj ali manj izraţeno prilagodljivost na športno vadbo. Pri tem verjetno genotip določa
najvišjo stopnjo in hitrost prilagodljivosti človeškega organizma na napor. Torej je vrhunski
doseţek preteţno rezerviran za tiste, katerih genotip je najbolj primeren za določeno vrsto
napora v športu (Ušaj, 2003).
Psihološke sposobnosti
Po Adamu (Tušak in Tušak, 2001) področje psihologije športnikov zajema psihodiagnostiko,
preizkušanje specifičnih lastnosti, kot so koncentracija, inteligentnost, motivacija (lahko je
notranja ali zunanja), osebnost, emocionalno in psihično stabilnost, pripravo, psihohigieno
športa.
Psihološko pripravo tvorita dva dela: razumska (teoretična in taktična) in čustvena priprava.
Pri psihološki pripravi je večja pozornost namenjena čustveni pripravi, ki poteka v večih
smereh, med katerimi sta posebej pomembni dve:
- delno nadzorovano vzburjenje športnika pred športnim nastopom (predštartna trema,
dolgotrajno povečano vzburjenje centralnega ţivčnega sistema, vegetativnega ţivčnega
sistema, hormonskega sistema …)
- usmerjanje pozornosti z zavestnim izločevanjem učinka motečih dejavnikov iz okolja
(gledalci, tekmovalci, drugačna orodja …) (Ušaj, 2003).
Psihomotorične sposobnosti
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O stopnji njihove razvitosti določajo, tako biološki kot tudi psihološki dejavniki. Te
sposobnosti so:
Koordinacija
Je človekova sposobnost kar najbolj usklajenega gibanja (celega telesa ali njegovih delov),
posebej v ne naučenih, nepredvidljivih in (ali) zahtevanih motoričnih nalogah. Pomembna je
hitrost in preciznost izvedbe motoričnih nalog oz. hitro reševanje motoričnega problema.
Pravimo ji celo »motorična inteligenca«.
To usklajeno krčenje in (ali) sproščanje različnih mišičnih skupin, ki poteka hkrati hoteno
(zavestno) in avtomatsko (brez zavestnega nadzora) omogočata dva dela ţivčnega sistema:
osrednji (moţgani, moţgansko deblo in mali moţgani ter hrbtenjača) in periferni (moţganski
in spinalni ţivci).
Zaradi nenehnega pretoka informacij skozi centralni ţivčni sistem pri vadbi koordinacije je leta hitro utrujen, zaradi česar se priporoča metoda s ponavljanji z dolgimi odmori, ki
zagotavljajo osveţitev ţivčnega sistema. V nasprotnem primeru pride do napačnih odločitev,
ki povzročajo napake v izvedbi (Ušaj, 2003).
Gibljivost
Je sposobnost izvedbe gibov z veliko amplitudo. Takšen način izvedbe omogoča delovanje
sile na daljši poti (odrivi, sunki, meti, zamahi), manjšo frekvenco gibov pri enaki hitrosti
(šprinti) in bolj racionalno premagovanje ovir (tek čez ovire, gimnastika).
Osnovni biološki podlagi, ki omogočata gibljivost, sta elastična struktura mišičnih vlaken in
kompleksno uravnavanje njene togosti (Ušaj, 2003).
Dejavniki, ki so pomembni za gibljivosti, so:
- anatomski dejavniki (zgradba sklepov, elastičnost kit in sklepnih ovojnic ter vezivnih
tkiv, koţa),
- fiziološki dejavniki (uspešnost delovanja refleksnih lokov),
- starost in spol (do 16. leta se gibljivost najbolj povečuje),
- mišična in telesna temperatura (večja je telesna temperatura, večja je raztegljivost
mišic),
- dnevni biološki ritem, mišična moč (moč in gibljivost si nista v nasprotju, pri uporabi
vaj za gibljivost),
- utrujenost (utrujenost zmanjša raztegljivost mišice zaradi zmanjšane sposobnosti
sprostitve),
- nizek stres (pozitivno vpliva na gibljivost, prevelik pa povzroči preveliko vzdraţenost
mišic in zaradi tega prihaja do večje togosti in manjše raztegljivosti).
Moč
Je športnikova sposobnost proizvajanja sile in hitrosti. Poznamo tri glavne vidike moči: vidik
deleţa aktivne mišične mase (splošna, lokalna); vidik tipa mišičnega krčenja (statična
dinamična); vidik silovitosti (največja moč, hitra moč, vzdrţljivost v moči).
Dejavniki, ki vplivajo na moč so:
- fiziološki presek mišice (večji kot je, močnejša je mišica),
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mišična aktivacija (hkratna aktivacija čim več motoričnih nevronov in s tem
motoričnih enot),
znotraj mišična koordinacija (uskladitev aktivnosti aktivacije mišice in inhibicije
refleksov, posebej kitnega (Golgijev tetivni organ), pri zelo silovitih krčenjih mišice),
medmišična koordinacija (zaporedje, s katerim se določene mišice vključujejo v
premagovanje napora (mišična veriga), in uspešnost, s katero se hkrati sprošča
antagoniste ter pasivno aktivira tiste mišice, ki napora ne premagujejo neposredno,
temveč predstavljajo pasivno oporo mišicam),
breme in hitrost krčenja (manjše je breme, večja je hitrost krčenja mišice),
prevladujoč tip mišičnih vlaken (Ušaj, 2003).

Hitrost
Je motorična sposobnost, ki jo mogoče opredeliti kot največjo hitrost gibanja, ki je posledica
delovanja lastnih mišic. Najpogosteje je mišljena kot hitrost cikličnih gibanj (teka), manj pa
kot hitrost enkratnih gibov (zamah, skok), ki so posledica hitre moči (Ušaj, 2003, str. 156).
Osnovne sposobnosti, ki pripadajo hitrosti, so:
- hitrost reakcije oz. odziva,
- hitrost posamičnega giba,
- štartna hitrost,
- največja hitrost,
- hitrostna vzdrţljivost.
Dejavniki, ki vplivajo na hitrost, so:
- reakcijski čas,
- zmogljivost premagovanja zunanjega odpora (lastne teţe in/ali dodatnega bremena),
- tehnika – koordinacija, sproščenost, gibljivost (potrebna pravilna tehnika in stil),
- biokemični dejavniki (hitrost razgradnje obeh glavnih goriv ATP in CrP in zaloge
CrP),
- motivacija (vzburjenost centralnega ţivčnega sistema) (Ušaj, 2003).
Vzdrţljivost
Je sposobnost, ki omogoča, da se določen telesni napor (telesna aktivnost) izvaja daljši čas
brez zmanjšanja njegove intenzivnosti (brez pojava utrujenosti) (Lasan, 2004, str. 69).
Povezana je torej s trajanjem in intenzivnostjo obremenitve oz. napora.
Vrste vzdrţljivosti:
- hitrostna vzdrţljivost – anaerobna vzdrţljivost,
- aerobna vzdrţljivost - kratkotrajna, srednje trajajoča in dolgotrajna vzdrţljivost,
- vzdrţljivost v moči.
Hollman (1976) deli vzdrţljivost še na lokalno in splošno mišično vzdrţljivost (po kriteriju
količine aktivirane mišične mase) ter po kvaliteti gibanja na statično in dinamično.
»V vsakdanjem ţivljenju in športu je pomembna splošna, predvsem aerobna vzdrţljivost,
medtem ko je lokalna vezana na procese rehabilitacije« (Lasan, 2004, str. 70).
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Med telesnim naporom je preskrba mišičnih celic s kisikom nemotena. Energija za mišično
krčenje se sprošča pri oksidaciji ogljikovih hidratov in maščob. Telesna aktivnost je torej
odvisna od oksidacijske (aerobne) energijske kapacitete posameznika (Lasan, 2004).
Dejavniki, ki vplivajo na hitrostno, anaerobno vzdrţljivost (aktivnost traja do 2 minuti), so:
- kopičenje laktata in metabolična acidoza (gre za zakislenost, ki jo občutimo v
mišicah kot otrdelost in utrujenost),
- zmanjšanje zalog kreatinfosfata (po desetih sekundah povzroči utrujenost in
porušeno koordinacijo),
- porušena koordinacija,
- najvišja hitrost gibanja (po 10-20 sekundah doseţemo le še okoli 90% najvišje
hitrosti gibanja),
- vzdrţljivost (pri dalj časa trajajoči aktivnosti zelo pomemben dejavnik),
- občutek za hitrost (napor).
Dejavniki, ki vplivajo na aerobno vzdrţljivost (trajanje napora od 3 minute do 1 ure), so:
- energija za prevladujoče aerobne energijske procese (kamor spada dolgotrajna
vzdrţljivost),
- tip mišičnih vlaken (počasna imajo večje mitohondrije, celične organele, kjer potekajo
aerobni energijski procesi, encimi v počasnih vlaknih bolj aktivni, razpredenost
kapilarne mreţe je v počasnih večja),
- razpoloţljivost in poraba kisika, ki prihaja do mišic s krvjo,
- učinkovitejše delovanje srca z večjim volumnom (ki je zato uspešnejše, saj njegova
zmogljivost črpanja večja pri bolj treniranih in bolj vzdrţljivih, deluje tudi bolj
gospodarno),
- presnovni produkti so ključni pri pojavu utrujenosti (pri prevladujočih aerobnih
procesih - ogljikov dioksid in voda; pri anaerobnih procesih (ki tudi potekajo –
odvisno od trajanja in intenzivnosti napora – mlečna kislina (laktat)),
- goriva (ogljikovi hidrati in maščobe) niso tako pomemben dejavnik pri dolgotrajni
vzdrţljivosti, pri naporih, ki ne presegajo 70% maksimalne porabe kisika. Pri tistih, ki
pa presegajo to mejo, pa nevarno izčrpanje glikogena v mišicah lahko povzroči
utrujenost v mišicah,
- tehnika (prilagojena čim manjši porabi kisika),
- način obremenitve (prekinjeno ali neprekinjeno),
- motivacija (pomaga pri vzdrţevanju srednje intenzivnega vzburjenja),
- okolje (nadmorska lega, temperatura in onesnaţenost zraka) (Ušaj, 2003).
Dejavniki, ki vplivajo na super dolgotrajno vzdrţljivost (aktivnost traja več kot eno uro), so:
- hitrost črpanja zalog glikogena iz mišičnih vlaken in jeter (odvisna je od hitrosti
glikogenolize in glikolize v mišicah),
- vsebnost glikogena pred začetkom napora,
- največja poraba kisika (fiziološki kazalec, ki razlikuje med različno kvaliteto
športnikov),
- temperatura okolja (povečana temperatura poslabša sposobnosti športnika),
46

Uporaba ajurvede in ajurvedske masaže v športu

-

Mateja Vertelj

intenzivnost na začetku napora (ne sme biti prevelika) (Ušaj, 2003).

»Športna vadba je tisti proces, ki ţeli načrtno spremeniti psihomotorične sposobnosti v
začrtani smeri, k boljšim športnim doseţkom« (Ušaj, 2003, str. 93).
Tehnika
Športna tehnika je idealen model nekega giba ali gibanja, ki ga določajo biomehanske
zakonitosti. Gre za standard racionalnosti izvedbe gibanja v prostoru, času in z vidika
silovitosti, do katerega vodijo vsi metodični postopki pri motoričnem učenju. Ta standard pa
je potrebno prilagoditi posamezniku (glede na njegove antropometrične ter fiziološke
značilnosti in tudi vedenjske poteze). Na tak način tehnika dobiva svoje različice, ki jih
imenujemo stil.
Proces tehnične priprave imenujemo tudi motorično učenje (Ušaj, 2003).
Taktika
Obravnava način, kako nastopiti na tekmovanju. Taktična priprava poteka na več ravneh: 1.
taktika posameznika (edina v športnih panogah, kjer športnik nastopa posamezno); 2. taktika
skupine (v skupinskih, lahko tudi v individualnih športih).
Najvišja raven je priprava ekip v športnih igrah. Taktična priprava je je na najvišji ravni
takrat, ko ekipa zmore izvesti taktično nalogo v različnih variantah (Ušaj, 2003).
Vrednote
Musek (1991) v Tušak in Tušak (2001) opredeljuje vrednote kot pojme, ki se nanašajo na
stvari in kategorije, ki jih visoko vrednotimo, cenimo in za katere si močno prizadevamo, saj
nam predstavljajo neke vrste ciljev oziroma idealov.
Vrednote imajo motivacijsko vrednost, vendar jih moramo razlikovati od motivov. Za
oblikovanje vrednot in vrednostnega sistema športnika je potrebna določena zrelost. V karieri
športnika se njegov vrednostni sistem spreminja. V začetku so njegovi cilji in vrednote močno
pod vplivom vrednot njegovih staršev, trenerja, kasneje v obdobju adolescence postanejo
pomembne nekatere vrednote mladostnikov, ob doseganju vrhunskih rezultatov in ob prvih
večjih materialnih nagradah pa se vrednostni sistem ponovno spremeni.
Ekonomski status
Zasluţek
Podedovane materialne dobrine: Zlasti v začetni selekcijski dobi športnika lahko predstavlja
ekonomski vpliv (npr. premalo ekonomske gotovosti) druţin velik problem za razvijanje
potencialnega športnika (Škof, 2007).
Socialni status
Druţina, Klub, Okolje: Po Ušaju (2003) druţina, klub in okolje ter z njimi povezana vzgoja in
izobraţevanje dodatno vplivajo in delno tudi spreminjajo posameznikove sposobnosti in
lastnosti.
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Ţivljenjske navade
Prehrana: Prehrana je brez dvoma eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kakovost
ţivljenja. Za optimalno funkcionalno sposobnost športnika je vsekakor najpomembnejši
trening. Izpeljava kakovostnega treninga pa je v tesni odvisnosti od prehrane, ki lahko
pogosto odločilno vpliva na končni športni uspeh (Dervišević in Vidmar, 2011).
Organiziranost vsakdanjega ţivljenja
Hobi
Zabava

4.2.

TRENER

Psihološke sposobnosti
Uspešni trenerji so predvsem emocionalno zrelejši, bolj realistični, bolj neodvisni, kaţejo
manj anksioznosti, strahu in se laţje soočajo s podobnimi negativnimi čustvi. Znajo delovati
tudi ob dolgotrajnem stresu (Tušak in Tušak, 2001).
Trenerji morajo biti dobri psihologi, saj v športu velikokrat pride do stresnih situacij.
Pedagoška usposobljenost
Trener mora biti dober pedagog. Njegovo delo zajema vsestransko skrb za varovanca. V
začetni fazi mlajših športnikov je ta segment še bolj pomemben.
Izobraţenost
Trener mora biti izobraţen in strokoven na svojem področju, saj zahtevnejši del njegovega
dela zajema planiranje treninga, katero je najpomembnejša odgovornost trenerja. Pri tem se
pričakuje, da ima vpogled v najrazličnejša mejna področja od biomehanike, športne
psihologije, razvojne psihologije, športne medicine, organizacijska in druga znanja.
Sledi izvajanje ter kontrola uspešnosti treninga (Tušak in Tušak, 2001).
Vrednote
Kot ţe prej omenjeno, se opredeljuje vrednote kot pojme, ki se nanašajo na stvari in
kategorije, ki jih visoko vrednotimo, cenimo in za katere si močno prizadevamo, saj nam
predstavljajo neke vrste ciljev oziroma idealov. Vrednote trenerja se prenašajo tudi na
varovanca (Tušak in Tušak, 2001).

4.3.

VADBA

Vaje, količina , metode, sredstva
Izdelava vadbenega načrta pomeni razvrščanje sredstev in količin, vaj ter metod znotraj
izbranega vadbenega obdobja. Slednje se določi glede na vrsto športa, moţnosti ter obdobje
vadbe.
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Ciklizacija
Osnovna načela razvrščanja vadbenih količin v različnih obdobjih procesa športne vadbe
imenujemo ciklizacija.
Cikli v procesu procesu športnega procesa
Ušaj (2003) pravi, da je temeljno načelo sodobne ciklizacije je postavil Matvejev, saj je prvi,
ki je poleg koledarskih in klimatskih iskal tudi biološke vzroke za ciklizacijo, obenem pa je
podaril pomembnost različnega trajanja vadbenih obdobij. Sodobna ciklizacija za osnovno
izhodišče postavlja koledarsko leto, saj traja običajno ravno tako dolgo kot ena tekmovalna
sezona.
Največji cikel (makrocikel) je razdeljen na manjše. To so obdobja, ki trajajo določeno, ampak
različno število mesecev. Mezocikli, trajajo običajno en mesec (lahko več ali manj),
mikrocikli, trajajo največkrat en teden, za vadbene enote pa je izhodišče en dan.
1. Vadbena enota
Vadbena enota pomeni en trening in vsebuje fazo napora (katabolna faza) in fazo odmora
(anabolna faza). Pri redni športni vadbi (vsakodnevni in večkrat na dan) traja od začetka
napora pri eni vadbeni enoti do začetka napora v drugi (Ušaj, 2003).
Fazi napora in odmora
V organizmu nenehno potekata dva procesa: katabolni in anabolni. Za prvega je značilna
razgradnja snovi, ki poteka nenehno, a z različno intenzivnostjo. Ta faza je značilen pojav
pri vsakem naporu, tudi športnem. Lahko je kratka in zelo intenzivna ali dolgotrajna in
manj intenzivna. Izraţena razgradnja snovi prej ali slej povzroči zmanjšano zmogljivost
organizma za premagovanje napora, zato mora tej fazi nujno slediti faza odmora –
anabolna faza. V njej se spremeni razmerje med razgradnjo in tvorbo snovi v organizmu.
Prevladuje sinteza snovi, ki najprej pomeni obnovo porabljenih snovi, včasih pa
organizem naredi dodatno zalogo nekaterih snovi, kar imenujemo superkompenzacija.
Glede trajanja obnove je anabolna faza zelo različna – od nekaj minut do nekaj dni. Ne
velja pravilo, da je trajanje anabolne faze enako trajanju katabolne (Ušaj, 2003).
Kot ţe rečeno – strukturo ene vadbeno enote tvorita katabolna in anabolna faza.
Katabolno fazo tvorita uvodni in glavni del.
-

-

Uvodni del predstavlja fazo ogrevanja in traja navadno 20 do 40 minut.
Intenzivnost je običajno niţja, čeprav postopno narašča, napor ne sme povzročati
utrujenosti. Deli se na splošni in specifični del.
Glavni del vadbene enote je tisti, pri katerem športnik premaguje napor, ki
uresničuje cilj vadbene enote. Navadno je vadba na začetku posvečena tehniki,
taktiki, koordinaciji, gibljivosti in hitrosti. Sledi napornejši del, ki je posvečen
hitrosti in moči. Vzdrţljivost je ponavadi v zadnjem delu.

Anabolno fazo enačimo s sklepnim delom vadbene enote, ki je namenjen zniţanju
intenzivnosti vadbe do postopne umiritve. Predstavljajo ga iztek, razplavanje,
49

Uporaba ajurvede in ajurvedske masaže v športu

Mateja Vertelj

sprostilne vaje, masaţa itd. Sledi odmor, ko športnik preneha s treningom. Ta faza
traja do začetka naslednje vadbene enote, če vadimo vsaj enkrat na dan.
Trening vključuje torej čas telesnega napora in obdobje po njem. Oba dela sta enako
pomembna. Med telesnim naporom nastaja zapis, po katerem v obdobju po njem
poteka prilagajanje organizma.
2. Mikrocikel
Običajno traja en teden (7 dni). Lahko več ali manj. V tem obdobju definiramo cilj vadbe,
ki pa je uresničljiv le v primeru, da to vrsto vadbe ali metode v enem mikrociklu
ponovimo 2- do 3-krat (odvisno od količine, intenzivnosti in obdobja).
Glede na količino vadbe razlikujemo:
-

mikrocikle s poudarkom na količini,
razbremenilne mikrocikle.

Glede na intenzivnost vadbe:
3.

nizko,
srednje,
visoko intenzivne (udarni mikrocikel),
razbremenilne (regeneracijske) mikrocikle.

Mezocikel

To je obdobje, ki navadno traja od 3 do 6 tednov (mikrociklov). To je tisti cikel, v katerem
je smiselno postavit za cilj spremembo neke človekove sposobnosti in (ali) lastnosti.
Mezocikle delimo glede na zastavljeni cilj (povečanje hitrosti, moči, vzdrţljivosti …).
4. Obdobja treninga (makrocikla)
To obdobje tvori več mezociklov. Ponavadi od dva do štiri. Obdobja ponavadi narekuje
struktura tekmovalne sezone. Le-ta zahteva pripravljalno, predtekmovalno, tekmovalno in
prehodno obdobje.
- Pripravljalno obdobje je značilno preteţno po osnovni pripravi športnika. Ponavadi
traja dolgo časa, posebno pri športnih disciplinah, ki imajo eno krajše tekmovalno
obdobje.
- Predtekmovalno obdobje je značilno po specialni pripravi športnika. Le-ta naj bi
ob koncu tega obdobja prispevala k najvišji stopnji razvitosti športnikovih
motoričnih sposobnosti in tehnike.
- Tekmovalno obdobje je značilno po pogostih tekmovanjih, ki se začnejo s
specialno pripravo na najpomembnejša tekmovanja, sledi doseganje vrhunskih
športnih rezultatov.
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Prehodno obdobje traja navadno en mesec, v katerem prenehani tekmovalni sezoni
sledi aktiven počitek. Ta je namenjen najprej sprostitvi, morebitnemu dokončnemu
ozdravljanju poškodb, analizi sezone in počasnemu pripravljanju na novo (Ušaj,
2003).

Nadzor
Nadzor športne vadbe poteka predvsem na treh ravneh: kot nadzor vadbenega procesa, nadzor
športnikovih sposobnosti ter lastnosti (ustrezna testiranja, meritve in preiskave športnikov) ter
nadzor okolja(poznavanje podnebnih razmer in konfiguracije terena).
Za uspešno izvajanje nadzora mora biti sprva izdelan vadbeni načrt, nato beleţenje in urejanje
podatkov o opravljeni vadbi, na koncu primerjava obeh modelov.
V športni praksi se najmanj pozornosti posveča nadzoru in ocenjevanju izvajanja procesa. To
pa je lahko ključna in nedopustna napaka (Ušaj, 2003).
Oprema
Oprema mora biti primerna ter spravna glede na izbrano vsebino vadbe. Z razvojem se
oprema spreminja, zato je potrebno nameniti pozornost tudi temu.

4.4. MASAŢA
Kot dopolnilo k sestavinam športnega treninga sem dodala še športno masaţo, kot
regeneracijsko in dopolnilno tehniko, ki je dobro znana in uporabljena med športniki.
Splošni namen masaţe je zmanjšati napetost v mišicah, izboljšati krvni obtok, pomagati pri
celjenju mehko-tkivnih poškodb, nadzorovati bolečine in izboljšati dobro počutje. Spodbuja
prebavo in s stimulacijo limfnega sistema, pospešuje izločanje odpadnih snovi. Masaţa lahko
neţno raztegne tkivo, poveča obseg gibanja in zmanjša nekatere oblike edemov (oteklin).
Pomaga pri depresiji, nespečnosti, čustvenem nemiru, pomaga lahko tudi zniţati krvni pritisk
in hitrost bitja srca ter izboljša dihanje (Lidell, 1989).
Definicija športne masaţe po Brazdova (2001): Športna masaţa je kombinacija tehnik in
prijemov, s pomočjo katerih pomagamo športniku odpraviti utrujenost ali ga pripraviti tako,
da lahko doseţe vrhunski rezultat. V vrhunskem športu mora biti cilj natančno definiran. Pri
sestavljanju ciljev se mora upoštevati, v katerem obdobju se športnik nahaja (pripravljalno,
tekmovalno ali regeneracijsko obdobje).
Masaţo uporabljamo najpogosteje za splošno sprostitev mišično-skeletnega sistema, lahko pa
je usmerjena na posamezne dele telesa, ki potrebujejo posebno nego. S tem pospešimo
okrevanje in omogočimo telesu večjo samovarovalno funkcijo. Vse športne aktivnosti
vsebujejo mišično aktivnost kot primarno silo gibanja in veliko športnih poškodb je vezanih
neposredno na poškodbe mišic ali pa imajo izvor iz mišične disfunkcije. Masaţa je najboljša
oblika zdravljenja mišične napetosti in ima izrazito prednost pred ostalimi terapijami, ki se v
osnovi lahko uporabljajo za preventivo pred poškodbami, ki nastanejo zaradi pretreniranosti,
lahko pa se uporablja tudi za zdravljenje specifičnih poškodb (Ylinen in Cash, 1993).
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Učinki masaţe:
Fiziološko: okrepi delovanje imunskega sistema; izboljša krvni in limfni obtok; izboljša tonus
koţe; poveča zavedanje telesa; popravi drţo; poveča metabolizem tkiva; pospeši izločanje
odpadnih snovi, ki povzročajo mišično napetost; regeneracija in prehrana tkiv sta boljša in
hitrejša; zniţa krvni tlak in frekvenco srčnega utripa; izboljša respiratorne funkcije; odpravi in
prepreči krče; poveča obseg giba, mišicam vrne gibljivost in elastičnost; poveča mišično
zmogljivost.
Kemijsko: V tkivih se sproščajo snovi (biokemija telesa), to pa ima za posledico refleksno
razširitev ţil, ki poveča pretok v krvi in oskrbo tkiv s kisikom.
Psihološko: Psihološki učinek je povezan z najobčutljivejšim človeškim čutom: dotikom. Ţe
od nekdaj človek reagira na dotik, s katerim pa je tudi povezano splošno ugodje, ki ga človek
občuti po masaţi. Dvigne lahko samozaupanje, človeka pomiri, telesno in duševno ga sprosti
ter mu tako vrne ali obnovi voljo in veselje do dela in ţivljenja (Brazdova, 2001).
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V

PROCES

ŠPORTNEGA

Ajurveda kot celota lahko s svojim holističnim pristopom pomaga športniku na njegovi poti z
različnih vidikov. V nadaljevanju bodo predstavljeni glavni vidiki v procesu športnega
treniranja, na katere ima ajurveda lahko vpliv.

5.1.

BIOLOŠKE ZNAČILNOSTI ŠPORTNIKA IN SELEKCIJA V ŠPORTU

»Za vrhunski športni rezultat sta v osnovi potrebna talent in trdo delo … Proces ustvarjanja
potencialnih športnikov pozna dve stopnji: identifikacija in izbor talentov (selekcijski
postopek) ter razvoj mladih potencialov« (Škof, 2007, str. 41).
Selekcijski postopek lahko temelji na naravnem ali pa načrtnem izboru.
V prvem delu selekcioniranja pride bolj v poštev naravni izbor, kjer temelji identificiranje
športnih potencialov otrok in mladine na osnovi tekmovalnih rezultatov. Načrtna selekcija pa
je tista, ki jo uporabljamo pri izboru športnikov s točno določenim namenom. V zadnjih treh
desetletjih so bili razviti številni sistemi, v katerih selekcijski postopek temelji na znanstveno
opredeljenih kriterijih, kjer se opravlja različne teste sposobnosti (Škof, 2007; Ušaj, 2003).
V selekcijski postopek bi se ajurveda lahko vključila preko poznavanja športnikove prakruthi
(konstitucije), saj ima vsaka od treh doš določene značilnosti, iz katerih je razvidno, kakšne
predispozicije ima posameznik. Glede na njegove fiziološke in psihološke značilnosti, ki so
poleg njegove motivacije ali zanimanja za določen šport odločilne za uspešnost, bi ga laţje
uvrstili v določen šport.
Pri naravni selekciji odkrivanja talentov je velika pomanjkljivost neupoštevanje otrokovega
biološkega razvoja. Prakruthi vsakega posameznika pa je določena ţe ob njegovem rojstvu in
se ne spreminja vse do smrti.
Za tip kapha je najboljša srednje intenzivna in dolgotrajna vadba, na primer daljši tek,
kolesarjenje, plavanje, tek ali hoja v hribe. V ekipnih športih je to dober obrambni igralec.
Zaradi naravno močnejše postave in umirjenega značaja ne bo najboljši v športih, ki zahtevajo
hitre reflekse ali eksplozivnost. Zgolj hoja bo premalo dinamična in naporna. Tip kapha
potrebuje največ motivacije, da se premakne in začne gibati, ko dobi zalet, pa ga je teţko
ustaviti.
Tipu pita najbolj ustrezajo individualni športi. V ekipnih športih so odlični napadalci.
Dolgotrajne, monotone obremenitve se jim zdijo dolgočasne, zato dolg tek ni za njih. Bolj jim
ustrezajo raznolike aktivnosti z veliko dinamike, v katerih lahko izţivijo svojo energično
naravo; kot so tenis, smučanje, gimnastika ... Za umiritev vročičnosti se priporoča čim več
gibanja v naravi, lahko tudi z gorskim kolesarstvom. Tip vata potrebuje najmanj gibanja; zanj
je primerno umirjeno razgibavanje, kot so joga, sprehodi, tai-chi ipd. Ker ima hitre reflekse,
bo lahko odličen v namiznem tenisu, badmintonu in kot vezni igralec. Zaradi lahke
konstitucije in prilagodljivosti se izkaţe v marsikaterem športu, je pa tudi najbolj dovzeten za
poškodbe sklepov in obolenja dihal. Tip vata najbolj od vsega potrebuje redno vadbo, h kateri
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se mora prisiliti s samodisciplino ali obiskovanjem organiziranih skupin. Če tega ne stori, bo
nihal iz ene skrajnosti v drugo - nekaj časa bo intenzivno vadil, potem pa nekaj časa nič
(Viva, 2010).

5.2.

PSIHOLOŠKI VIDIK ŠPORTNIKA

»Psihologija športa je aplikativna psihološka disciplina, ki je nastala na stiku med znanostjo o
športu in psihologijo« (Tušak in Tušak, 2001).
Psihologovo delo s športniki je usmerjeno v različne metode. Med tehnikami psihične
priprave so tudi dihalne tehnike, tehnike relaksacije in meditacija. Vse te tri tehnike najdemo
tudi v ajurvedi, saj bi po njeni filozofiji moral vsakdo v svoj vsakdan uvrščati tudi jogo in
meditacijo, ki zaobjemata vse tri zgoraj naštete tehnike.
Splošna psihična priprava po Petroviću (1999) zajema opredelitev odnosa do tega področja
širši in oţji vidik. Širši vidik opredeljuje filozofsko-motivacijski-moralno-etični odnos do
sveta, kamor sodi tudi odnos do športa; oţji pa odnos in pogled posameznika na šport, s
katerim se ukvarja kot celoto in njegovo videnje lastne vloge v njem. »Brez širšega vidika bi
videli vedno le drevesa in ne gozda. Prav gozd pa je pomemben za razumevanje dreves«
(Petrović, 1999, str. 25).
Enako je pri ajurvedi, gre za razumevanje in delovanje na vseh mejnih področjih človeka. Ne
ukvarja se samo z zdravljenjem, temveč proučuje človekov odnos do telesa in duha, ki izhaja
iz njegovega ţivljenjskega nazora.

5.3.

PSIHOMOTORIČNE SPOSOBNOSTI

V sklop razvijanja psihomotoričnih sposobnosti bi po ajurvedi lahko umestili jogo, s katero
telo postane bolj proţno, krepijo in sproščajo se mišice, izboljša se ravnoteţje, poveča se
zavedanje samega sebe in svojega telesa. Glede na posameznikovo konstitucijo pa bi določili
točno določen sklop vaj, sproščanj, meditacij …, da bi učinkovale v ţeleni smeri. Npr. za
gibljivost so med drugim pomembni tudi anatomski in fiziološki dejavniki; glede na zgradbo
sklepov, elastičnosti kit in sklepnih ovojnic ter vezivnih tkiv bi določili primeren sklop vaj.
Ali pa bi glede na dnevni biološki ritem (tudi eden od pomembnih dejavnikov gibljivosti) po
ajurvedi opredelili, kateri del dneva je najprimernejši za vadbo gibljivosti za določen
konstitucijski tip oziroma prevladujočo došo.

5.4.

TAKTIKA V ŠPORTU

Taktično pripravo moramo prilagoditi glede na to, ali imamo posameznika ali skupino, znotraj
skupine pa še upoštevati vsakega posameznika posebej. Izbrani šport ima določene taktične
značilnosti. S poznavanjem športnikovih konstitucijskih značilnosti s pomočjo ajurvede in z
njimi povezanim delovanjem športnika bi lahko laţje razporedili npr. igralce v športnih igrah.
Če gre za tip vata po naravi, kar pomeni, da je lahko nervozen, bojazljiv, histeričen, negotov,
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bo teţko deloval na poziciji športnika, kjer je potrebna umirjenost in stabilnost. Enako se
zgodi pri tipu pita, kateri ima veliko ognja v sebi in se zlahka razjezi, kar pa ne pomeni da je
slabo. Ta ogenj je potrebno le usmeriti v koristnost discipline in športnika.

5.5.

VREDNOTE ŠPORTNIKA

Poznamo različne delitve vrednot, med katerimi nastajajo razlike, lahko zaradi; spola, starosti
ali pa zaradi kulturnih razlik (do nedavnega so obstajale velike razlike v vrednotah vzhoda in
zahoda).
Šport lahko vrednotimo z več vidikov (Tušak in Tušak, 2001):
šport kot osebna vrednota (»Šport je dober in koristen. Rad se ukvarjam s športom.
Šport mi pomeni veliko …«),
z ekonomskega vidika (»Šport je dober in koristen, ker lahko z njim zasluţiš …«),
iz moralnega vidika,
kot statusni simbol,
z zdravstvenega vidika (»Šport je zdrav.«).
Vse zgoraj navedene vrednote so lahko pozitivne, lahko pa bi za dosego vrednote
ekonomskega vidika (zasluţek) ali vrednote kot statusni simbol podredil temu vrednote
moralnega vidika (po Tušak in Tušak, 2001; Larry Holmes: »Moram se spremeniti. Pustil
bom svoje dobre strani zunaj in prinesel v ring vse slabo, kar premorem.«) ali pa celo
vrednote zdravstvenega vidika (uţivanje nedovoljenih sredstev …).
Po filozofiji ajurvede ohranjaš vrednote na pozitivnem delu, saj kakršnokoli uničevanje telesa
in duha ni v skladu z njo.

5.6.

CIKLIZACIJA

Ciklizacija vsebuje osnovna načela razvrščanja vadbenih količin v različnih obdobjih procesa
športne vadbe. V osnovno ciklizacijo bi lahko uvrstili znanje ajurvede, pri kateri imajo dnevni
ritem, ritem letnih časov in ritem ţivljenja zelo velik vpliv na doše oziroma tri vitalne energije
v človeku.
Glede na določen tip človeka z določenim došičnim ravnovesjem in glede na prevlado
določene doše v delu dneva, leta ali obdobju ţivljenja, bi lahko vsak cikel športne vadbe
prilagodili posamezniku. Športnik bi glede na čas, ki je najbolj primeren za določen tip vadbe
treniral in tako razvijal svoje sposobnosti. Če govorimo o športni ekipi s skupinskim
treningom, bi lahko prilagodili posamezniku le individualni del trenaţnega procesa.
Uporabili bi lahko še ostale veje ajurvede. Med vadbene enote bi dodali masaţo, pravilno
prehrano, sprotno ohranjanje ravnovesja v telesu ter v primeru notranjega neravnovesja po
potrebi v mezocikle vključili krajše terapije. Na koncu obdobja treninga, v prehodnem
obdobju, bi v poštev prišla tudi krajša oblika očiščevanja telesa - pančakarma.
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Vsako jutro, kako uro pred sončnim vzhodom, se v ozračju začne nabirati kapha.
Najmočnejša je med 7. in 9. uro, zato je to najboljši čas za vadbo ter najslabši za spanje in
obedovanje. Potem začne naraščati pita, ki doseţe vrhunec med 12. in 13. uro; to je najboljši
čas za obilen obrok. Popoldne je obdobje vate, čas za miselne dejavnosti. Tudi ob sončnem
zahodu, ko se spet začne povečevati kapha, je primeren čas za vadbo. Proti 21. uri kapha
doseţe najvišjo točko in takrat je najprimernejši čas, da se leţe k počitku. Med polnočjo in 1.
uro zjutraj je največ pite in takrat telo asimilira hrano. Potem postopoma narašča vata, zato je
uro pred sončnim vzhodom najboljši čas, da se vstane in se posveti kakšni umski dejavnosti
(branju, učenju, pisanju, meditaciji ipd.). Spomladi prevladuje kapha, zato se je takrat najbolje
veliko gibati. Poleti nastopi pita in vročina nas preţene v senco, zato je gibanje priporočljivo
omejiti na jutranje in večerne ure. Pozimi prevlada vata - suho in hladno vreme; takrat bi
morali (zlasti ljudje tipa vata) več mirovati in se omejiti na lahkotnejše gibanje (Viva, 2010).

5.7.

NADZOR TRENINGA

S strani ajurvede bi bil primeren nadzor športnikovega zdravstvenega stanja, saj se vsako
notranje neravnovesje izraţa navzven. Vsaka sprememba v telesu odraţa neko motnjo in če se
to spremembo dovolj zgodaj opazi in odpravi, je lahko treniranje bolj varno. Ajurvedski
zdravnik bi preko telesnih znakov s pregledom športnika in pogovorom z njim ugotovil, če
gre pri športniku za obremenitev ali pa pomanjkanje določene doše in bi s pravilno terapijo
preprečil nadaljnjo povečanje neravnovesja.

5.8.

PREHRANA ŠPORTNIKA

Skrb za pravilno prehrano športnika je sestavni del trenaţno-tekmovalnega procesa. Za zdravo
športno prehrano sta značilna optimalna sestava ţivil in način prehranjevanja (število in čas
obrokov), ki omogočata optimalno športno aktivnost ob čim manjšem obremenjevanju
organizma s prebavo hrane in hkrati varovanje zdravja (Dervišević in Vidmar, 2011).
V obstoječi literaturi je moč najti vrsto nasvetov in usmeritev z različnimi tabelami ţivil,
njihovo sestavo ter energijsko vrednostjo za pravilno prehrano športnika. Predlagane so tudi
metode določanja sestave telesa za izbiro primerne diete za posameznika in posamezno
športno zvrst.
V ajurvedi zavzema področje prehrane pomembno mesto in ima za zdravje velik pomen.
Glede na vsakega posameznika in njegovo konstitucijo se določi, katera hrana je za njega
najbolj optimalna in ne oteţuje delovanja organizma. Za vsako došo posebej opredeljuje
ajurveda prehrambene tabele, ki razvrščajo hrano glede na to, ali posamično došo povečujejo
ali pomirjajo. Pri tem pa je potrebno upoštevati še ostale dejavnike prehranjevanja; način
priprave, kombinacija hrane, količina, učinek letnih časov in obdobja dneva ter kraj in
podnebje, kjer je hrana zrasla in bila pripravljena. S pomočjo ajurvedskega zdravnika bi se
lahko športnika usmerilo k prehrani, ki bi omogočala najbolj optimalno delovanje njegovega
organizma med športnim treningom.
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MASAŢA

Vzporednice s športno masaţo glede na njene učinke se zasledi v opisovanju učinkov
ajurvedske masaţe po Govindanu (2000).
Z ajurvedsko masaţo, kot načinom zdravljenja, kjer se uporabljajo posebna zeliščna olja, se
ohrani ravnovesje energij v telesu, ravnovesje mad kapho, pito in vato. Njeno terapevtko
masaţo bi se lahko uporabilo za športnike z manjšimi ali zmernimi poškodbami. Uporabna je
vsekakor kot sprostitvena masaţa, s katero se lahko doseţe hitrejšo regeneracijo telesa po
napornem treningu ali tekmovanju. Lahko pa se jo uporabi v rehabilitacijske namene, kot del
celovito načrtovanega zdravljenja za športnike s hujšimi poškodbami ali zdravstvenimi
teţavami.
Regeneracijska masaţa: Za regeneracijo športnika med vadbenimi enotami bi lahko uporabili
abhyango masaţo, ki poleg spodbujanja regeneracije tkiv in notranjih organov odpravlja
otekline, pomaga pri poškodbah gibalnega aparata, povečuje cirkulacijo v telesu za boljši
pretok kisika in za odvajanje odpadnih snovi iz telesa ter še mnogo več. Po potrebi vsakega
posameznika bi lahko občasno dodajali ostale terapevtske masaţe, ki imajo poleg zdravilnih
tudi sprostilne učinke: pizichil (sprosti bolečine v telesu in mišične krče, okrepi imunski
sistem), elakizhi (izboljša mišično napetost), navarakizhi (pomaga pri boljši prekrvavljenosti,
pomaga odstranjevati odpadne snovi iz telesa, poveča imunost).
V Indiji med indijskimi športniki borilnih veščin je znana Kalari masaţa, s katero si
vsakodnevno med seboj pomagajo odpravljati napetosti v mišicah po napornem urjenju. Med
drugim pa jim znanje o marma točkah pomaga pri hitrem ter akutnem odpravljanju teţav v
telesu pred, med in po samem športnem udejstvovanju.
Terapevtska masaţa: Terapevtske masaţe v ajurvedi so lahko samostojne ali pa kot
predpriprava na večje čiščenje telesa, imenovano pančakarma. Moţne samostojne terapevtske
masaţe za šport so:
za uravnavanje doš v telesu: abhyanga, pizhichil in navarakizhi (pomagata pri
oslabitvah vata funkcij), podikizhi (pomaga pri neravnovesju vata in kapha funkcij),
udwarthana (zmanjšuje preseţek kaphe v telesu),
za lajšanje nespečnosti: padabhyanga, navarakizhi, shirodhara, shirovasti, abhyanga,
pri poškodbah gibalnega aparata: abhyanga, pizhichil (pomaga pri hitrejšem
odpravljanju zlomov), kati vasti, janu vasti, greeva vasti,
za boljšo psihično pripravo in umiritev duševne napetosti: shirovasti, shirodhara,
abhyanga.
Rehabilitacijska masaţa: Uporabilo bi se različne tehnike zdravljenja po ajurvedi, kjer bi bile
masaţe kot dopolnilo za zdravljenje športnika s hujšimi poškodbami ali zdravstvenimi
teţavami. Način in vrsta zdravljenja pa bi bila izbrana glede na vrsto bolezenskega stanja ter
glede na značilnosti in lastnosti vsakega posameznika.
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5.10. STROKOVNI TIM, TRENER TER OKOLJE ŠPORTNIKA
Uspešnost športnika je odvisna od različnih dejavnikov, od pravilno načrtovanega treninga,
počitka do prehrane, psihične priprave ter preventive pred poškodbami in samo zdravljenje
poškodb. Za vse to je potreben večji strokovni tim (Ogorevc, 2008).
V prvi vrsti je tu pomemben trener, katerega osnovne naloge so planiranje, izvajanje in
kontrola uspešnosti treninga, vsestranska skrb za varovanca, svetovanje in pomoč svojim
varovancem. Pomembna je trenerjeva vloga na tekmovanjih. Poleg tega pa je ena od
trenerjevih glavnih nalog sodelovanje s strokovnjaki, ki so vključeni v strokovni športni tim.
»V takšnem timu se lahko zdruţujejo strokovnjaki z različnih področij, večji oziroma bolj kot
je tim podroben, več področij znanosti, ki so tako ali drugače vključena v šport, je v njem
zastopanih, laţje trener izkoristi znanja s številnih drugih področij in tako izboljša in razširi
športnikovo pripravo« (Kajtna in Tušak, 2007).
Tim v okviru Plavalne zveze Slovenija (Kajtna, 2004, v Kajtna in Tušak, 2007) vsebuje
trenerja, kondicijskega trenerja, maserja, psihologa, zdravnika ter koordinatorja FŠ in
študijskega koordinatorja. V takšnem timu bi bilo zagotovo tudi dobrodošlo sodelovanje
ajurvedskega zdravnika ali maserja, ki bi lahko še dopolnila in izpopolnila športnikovo
telesno in duševno pripravljenost.
Po spoznanju mnogih, med drugim tudi Ogorevca (2008), pa je za večji strokovni tim v
Sloveniji ţal velikokrat premalo sredstev.
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RAZISKAVA

V kvalitativno metodo raziskovanja s tehniko poglobljenih osebnih intervjujev, sta bila
udeleţena dva strokovnjaka iz tega področja, ki se z ajurvedo aktivno ukvarjata ţe več kot 10
let, in sicer dr. Biljana Dušić ter Goran Dokić.
Biljana Dušić je študij medicine končala v Beogradu ter je prvih devet let delovala kot splošna
zdravnica v Ljubljani. Ţe več let vodi posvetovalnico ADITI. Po študiju uporabe sanskrta,
staroindijskega jezika na Filozofski fakulteti v Ljubljani in Zagrebu, se je več let posvečala
individualnem študiju tradicionalnih ajurvedskih tekstov in vključila ajurvedski pristop kot
primaren pri obravnavi obiskovalcev svoje posvetovalnice.
Goran Dokić, ajurvedski terapevt, se je rodil v druţini z tradicijo na področju kozmetike in
zdravja, kjer se je ţe od mladih nog spoznaval z skrbjo za zdravje in lepoto, ki izvirata od
znotraj. Z ajurvedo se je spoznal leta 1997 ter se po številnih izobraţevanjih, izkušnjah in
raziskovanjih na področju masaţnih tehnik končno srečal z vedo o ţivljenju. Ta mu je bolj kot
ostale vede, ki jih je kdajkoli prej srečal in se z njimi spoznaval, ponudila odgovore na
vprašanja o najbolj celostnem zdravljenju ljudi, tisočletno znanje neprecenljive vrednosti, ki
človeka spremlja v vseh njegovih pojavnih oblikah in ga uči, da doseţe soţitje s samim seboj
in okoljem. Predvsem se ukvarja z masaţami in masaţnimi terapijami pacientov.
Intervjuja sta bila izvedena s pomočjo polstrukturiranih, odprtih vprašanj, kjer je pogovor pri
obeh trajal okoli eno uro. Z Goranom je intervju potekal v Ankaranu, z Biljano pa v Ljubljani.
Oba intervjuja sta bila posneta s zvočno snemalno napravo.

6.1.

PREPOZNAVNOST AJURVEDE V SLOVENSKEM PROSTORU

Glede prepoznavnosti ajurvede pri nas sta sogovornika odgovarjala na osnovi lastnih izkušenj;
Goran: »Kar se tiče Slovenije, je ajurveda kot sama bolj prepoznavna skozi wellnesse. Drugo
pa je, da je prepoznavna pri ljudeh, ki potujejo v Indijo ali pa se ukvarjajo z jogo. Drugače se
mi zdi, da kot celotna filozofija ni preveč prepoznavna v Sloveniji. Gre za dva načina
pogleda. Če govorimo samo o masaţi, gre absolutno za porast obiska in prepoznavnosti, če pa
govorimo o popolnem dnevnem reţimu po principu ajurvede, tega ni veliko.«
Biljana: »Zdi se mi da, je vse bolj in bolj prepoznavna, veliko ljudi jo spoznava preko joge
ali preko indijske filozofije. Tudi v moji ordinaciji je vedno več dela. Mislim, da je postala
popularna na tak način, kot je bila pred časom makrobiotika. Ajurveda ima, tako kot
makrobiotika, ogromno za povedati. V tem trenutku njena prepoznavnost zelo narašča.«
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PREPOZNAVNOST AJURVEDE DRUGOD PO SVETU

Goran: »Ajurveda je poznana v svetu. Ko pa govorimo o njeni uporabnosti, pa je to ţe drugo
področje. Odvisno je tudi od posameznika, koliko se je pripravljen prilagoditi in spremeniti
svoj način ţivljenja, da bi sledil načinu ţivljenja po ajurvedi.«
Biljana: »Zelo je prepoznavna v Angliji, v Nemčiji je vse bolj prepoznavna.« Seveda pa je tu
izvzeta Indija, kjer je ajurveda del vsakdanjega ţivljenja.

6.3.

UPORABA AJURVEDE V ŠPORTU

Oba sogovornika sta v zvezi s tem vprašanjem naštela kar nekaj vzporednic, kjer bi se
ajurvedo lahko vključilo v šport.
Goran: »Prvo moramo določit, kaj ţelimo z določenim področjem ajurvede doseči. Ali gre za
reševanje neke teţave pri športniku ali gre za balansiranje, uravnovešanje telesa ali pa je
potreba po doseganju nekega cilja. Kadar mi določimo da gre za doseganje nekega cilja,
takrat telo izčrpavamo. Kadar delamo na preventivi in ravnovesju, pa ravno obratno. Tu
moramo tudi vedeti, za kateri šport gre in bi pristop prilagodili za ta šport. Na primer, če
imamo anaerobni šport, bomo imeli drugo prehrano za dosego ravnoteţja v telesu, kot če
ţelimo doseči višje cilje. Pri ţelji za dosego višjega cilja bomo šli iz ravnoteţja in povečali,
oteţili prehrano.«
Ajurvedska masaţa:
Goran:« Masaţo se absolutno lahko vključi v sam trenaţni proces športnika. Vključimo jo
lahko v pripravo športnika in po končanem ciklusu, kot pomiritev, praznenje mišic, kot
regeneracija. Pomaga pri prečevanju poškodb in pri rehabilitaciji.
Vemo, da imamo lahko v ajurvedi strukturo snovi trdo ali pa lahko in mehko, elastično. Pri
športu vemo, da potrebujemo mehko, elastično in s toplimi zeliščnimi olji pridobivamo to
mehkost sklepov, elastičnost mišic, kar pa preprečuje športne poškodbe. Preko abhyange pa
gre za maziljenje oljenje sklepnih ovojnic, krepitev muskulature, praţenje mlečne kisline.«
Biljana: »Masaţe so sigurno dobre, manipulacija določenih marma točk, povezovanje
notranjega in zunajega dela telesa, v smislu da se ta subtilna pranična energija poveţe z
notranjim telesom in da je skoordinirana. Določene marma točke delujejo na nek sistem (npr.
podobno kot pri akopunkturi … Če te med treningom boli v pljučih, imaš določeno točko,
katero stimuliraš. Podobno je verjetno pri refleksoterapiji v ajurvedi padhabjanga).«
Vasti tehnike:
Goran: »Vasti tehnike so primerne, kadar govorimo o neakutni poškodbi, kadar ni prisotne
otekline. Če govorimo, na primer o kolenu, ne sme biti rdeče ali vroče. Uporabimo jih lahko
pri kroničnih bolečinah, pri poškodbah, ki so se zgodile prej. Toplo olje odpira koţne pore,
olje vsebuje vrsto zdravilnih zelišč in zaradi tega lahko tkiva regenerira.«
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Zeliščne obloge:
Goran:« Zeliščne obloge, na primer so zelo primerne po zlomu, ko odstranimo mavec, za
razne natege mišic, izpahe …«
Prehrana:
Goran:« Prehrana je področje, ki bi lahko pripomoglo k boljši pripravi. Govorimo o
kombinaciji prehrane, kakšno energijo sproţi v telesu.«
Prepoznavanje telesne konstitucije:
Biljana: »Največji pomen za poklicni šport dajem prepoznavanju konstitucije, k čemu je ta
konstitucija nagnjena. Dobro je opredeliti, kakšni fluidi pri športniku dominirajo, kakšna je
konstitucija in znotraj konstitucije ugotoviti, kateri element je najmočnejši, saj iz tega izhaja
vse ostalo … Iz tega izhaja, na kakšen način se bo sproščal, hranil, kakšne vrste masaţe in
meritve ta človek potrebuje (ali potrebuje več spanja, več oljnatosti, mogoče ne rabi oljnatosti
in je nekaj drugega za njega ali rabi bolj hladno ali bolj vročo hrano), določene stimulacije
določenih marma točk, ki gredo na določene organe, ki so pri tej konstituciji šibkejši. Izbrati
najbolj primeren koncept treninga za določen tip - glede na obdobje dneva in letne čase (npr.
nekateri bi rabili ogromno količino treninga in potem več pavze, drugi pa manjše količine in
bolj pogosto treniranje).
Ne moremo obravnavati vse ljudi na enak način. Če hočeš boljši rezultat, potem mora biti
prisotna tudi individualizacija. To ne pomeni, da trenerjem ni treba gojiti skupinskega duha,
samo ne sme biti cilj izsiljevanje posameznika v tem skupinskem duhu.
Npr. konstitucija vata-pita (kolesarji, tekači), kjer pride do velikega raztezanja ahilove tetive
in kjer lahko hitro pride do kalcinacije in pokanja kit, saj so vse kite pri vata ljudeh izsušene,
ni zadostne oljnatosti v telesu. Kite so bolj suhe in imajo manjšo elastičnost. In čeprav so
čvrste, lahko hitreje popokajo. Enako je pri zobeh vata ljudi, ki so čvrsti. Imajo veliko
sklenine, ampak malo elastičnosti. Ker sklenina spodaj poka, so zobje pri vata tipu tudi rahlo
sivkasti. To so ljudje, ki so ozki, dolgi (nekateri športi zahtevajo ravno to).
Pita; vsak športnik mora imeti malo pite (ognja) v sebi.«
Goran: »Preko poznavanja tipa telesne konstitucije lahko veliko naredimo ţe pri selekciji
športnikov. Določen tip konstitucije je nagnjen k določenim dejavnostim. Na primer vata
konstitucija, ki zadrţuje zrak, eter, ima predispozicije hitrosti, lahkosti, teţje konstitucije pa se
nagibajo v bolj počasne, teţke discipline, z veliko moči. Pita - srednja konstitucija ima
eksplozivnost … (pita: nogometaši, dirkači formule,;vata/pita: kolesarji, smučarski skakalci).
Določena športna disciplina potrebuje določen pristop uporabe ajurvede glede prehrane,
masaţe … Tako kot po ajuvedi ločimo tipologijo ljudi, ločimo tudi tip športa, na primer
maratonski tek obremenjuje vato, bodybuilding pa obremenjuje kapho. In glede na to imamo
popolnoma različne pristope. Če ţelimo ohraniti ravnoteţje, moramo teţiti k uravnavanju
tega, če pa se hočemo dvigniti na višjo raven, moramo pospeševati, to pomeni da ne smemo
ohraniti ţelenega ravnoteţja.«
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Psihološka priprava športnika:
Goran: »Za psihološko pripravo je pred kakšno veliko tekmo primerna shirodara (neprekinjen
tok tekočine po čelu), za pomiritev.«
Biljana: »Za psihično pripravo je uporabna shirodhara, predvsem za vata ljudi, ki so najbolj
povezani z ţivčnim sisitemom, tudi vata-pita konstitucija (npr. povečano delovanje ţivčnega
sistema pri vati je delovanje v prazno, ker ni ognja).«
Ajurveda – joga - šport:
Biljana: »Dobra se mi zdi povezava ajurveda - joga; nekatere konstitucije imajo zelo gibljive
sklepe, druge manj. Največ poškodb pride iz neupoštevanja telesne konstitucije, kakšno
osnovno drţo ima človek, gre za povezavo med »centriranjem« telesa in pravilno uporabo
mišic. Hrbtenica po kateri teče sila (sila zagona) je ključnega pomena. Vse to bi bilo potrebno
ozavestiti in opazovati ter delati na pravilnih obremenitvah za športnikovo telo.«
Rehabilitacija:
Goran: »Če gre za akutno poškodbo, potem sigurno ni dovolj samo ajurveda. Tukaj je
potrebno tudi sodelovanje uradne medicine. Zdravljenje z ajurvedo je bolj uporabno, kadar
govorimo o kroničnih boleznih, ponavljajočih poškodbah, poškodbah, ki se pri športniku
ponavljajo zaradi nedokončne ozdravitve.«
Biljana: »Masaţe v rehabilitaciji; gre za masaţe s toplimi zeliščnimi olji, ki so daljše, kjer
moraš sprva telo pripraviti, potem gre za vtiranje mediciniziranega olja pod določenimi
pogoji; če gre za npr. pretrgano kito sprva segrevaš telo, nato vtiraš medicinsko olje, potem
sledi počitek, da se ta stvar v telesu stopnjuje in celi. Če je ţelja po prehitrem outputu, potem
to ni primerno. Če pa ţeliš obnovit telo v mrtvi sezoni za naslednjo sezono, pa to sigurno
pride v poštev.
Ne predstavljam si akutnega odpravljanja teţav, saj to tudi ni logika ajurvede.«
Strokovni tim
Biljana: »Smiselno bi bilo vključiti ajurvedskega zdravnika ali terapevta v trenaţni proces,
lahko tudi kot zunanjega sodelavca, predvsem takrat, ko je za napredek športnika potrebno
gledati iz več zornih kotov. Predstavljam si celo, da bi bilo moţno reševati to samo na
ajurvedski način, vendar ta nima v svoji filozofiji takih kompetiativnih športov, kjer mora biti
rešitev takojšnja.

6.4.

NEUČINKOVITA PODROČJA AJURVEDE ZA ŠPORT

Goran: »Bolj kot neučinkovita bi rekel, da ne bi bila uporabljena zaradi svoje počasnosti,
počasnega delovanja. Tukaj ne gre za nobeno kemijo, saj vse temelji na zdravilnih rastlinah in
počasnih metodah.«
Biljana: »Teţko bi rekla, pančakarma lahko precej vitalizira človeka, če si za to vzame dovolj
časa, ampak je povezana z odvzemom substance človeku, med izvajanjem terapevtskih
postopkov (bruhanje, odvajanje, klistir ...). Če bi prišla v poštev, bi bilo to le v mrtvi sezoni.
Za vrhunski šport je morda pančakarma sekundarnega pomena in ne primarnega. Čeprav sem
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mnenja, da če je športnik v določeni stiski po sezoni, bi bilo sigurno dobro, da bi šel čez
relativno kratek proces pančakarme, da bi se telo nevtraliziralo, saj je od tega tudi odvisna
njegova naslednja sezona. Mladi imajo kar nekaj psihofizične rezerve in ko jo začne
zmanjkovati, gredo stran, prenehajo trenirat.

6.5.

PRIHODNOST AJURVEDE V ŠPORTU

Goran: »Moţen je napredek na tem področju prvo s prepoznavnostjo in uporabnostjo te veje
tudi v zahodnem svetu. Za enkrat se še vedno bolj uporablja uradno medicino in hitre metode
na poti k večjemu uspehu.«
Biljana: »Šport preko ajurvede vidim tako, kot je bil prvotno pojmovan v Stari Grčiji, kjer
športnik preseţe samega sebe in nekaj da od samega sebe; povezano z duhom; ne pa da
jemlješ, to ni sluţba, s katero boš zasluţil.«
Goran: »Moramo vedeti, kaj je koristno za telo in kaj je potrebno za doseganje višjih ciljev.
To sta dva pojma, ki ne hodita vedno z roko v roki. Uporaba ajurvede lahko koristno deluje v
vrhunskem športu, odvisno od tistega, ki se jo posluţuje. Prvotni in osnovni namen ajurvede
je ţiveti zdravo in večno, če pa je namen nekoga samo doseganje vrhunskega rezultata, takrat
bo uporabil tudi to, kar ne odgovarja njegovemu telesu.«
Biljana: »Če se športnika obravnava z ajurvedo (tudi obravnava je odvisno od tistega, ki jo
obravnava, lahko je dobra ali pa ne), ne more biti 'fizični output' športnika maksimalen, če ne
sodeluje s svojo lastno dušo, če ne vidi smisla, ki presega njegovo osebnost, če ne vidi
smisla, ki ga povezuje z nečim, kar je bistveno širše od njega samega. Omejitev današnjega
športa je kljub vsemu, da se zapostavlja tisti stik z lastno dušo. Saj če ima športnik stik, lahko
na ven zgleda veliko bolj šibek, vendar je sposoben dati ven isti ali pa večji output, kot nekdo,
ki je fizično zelo pripravljen. Ajurveda nam da to moţnost, da vzpostavimo stik s samim
seboj.«
Goran: »Smiselno bi jo bilo vključiti, tako za preventivo kot tudi za dodatek k trenaţnemu
procesu. Poleg tega pa bi jo bilo smiselno vključiti v regeneracijo ter rehabilitacijo poleg
ostalih ţe ustaljenih prijemov (fizioterapija, medicina), saj bi s tem lahko pospešili
zdravljenje. Sicer pa je za ajurvedo znano, da se bolj ukvarja s preventivo, kot s kurativo.«

6.6.

UGOTOVITVE RAZISKAVE

Ugotovitve raziskave poglobljenih intervjujev dodatno potrjujejo tesno povezanost uporabe
ajurvede z zdravim načinom ţivljenja in delovnimi sposobnostmi telesa. Ajurveda lahko
veliko pripomore k boljšemu delovanju in udejstvovanju športnikov in s tem povezanim
boljšim rezultatom v določenem športu. Oba sogovornika sta izpostavila veliko vzporednic z
delovanjem ajurvede v športu, poleg tega pa sta naštela še nekaj konkretnih primerov, kako bi
se z znanjem ajurvede lahko pripomoglo pri reševanju določenih specifičnih primerov.
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Hkrati pa sta oba opozorila na to, da je učinek ajurvede tudi odvisen od tistega, ki daje
oziroma sprejema ajurvedski tretma. Če ne sodeluješ z lastno dušo in telesom, potem verjetno
tudi učinek ne bo optimalen.
Glede prihodnosti uporabe ajurvedskih znanj v športu pa bi lahko upoštevajoč večje splošno
ozaveščanje pomembnosti zdravega načina ţivljenja ter na naraščanje števila pacientov pri
obeh vprašanih, rekli da je svetla.
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SKLEP

V diplomski nalogi sem ugotavljala v kakšni meri je ajurveda, kot tradicionalen način
zdravljenja v Indiji, uporabna za delo s športniki. Osnovna hipoteza naloge je bila, da sta
lahko ajurveda in njena masaţa učinkoviti tehniki za dopolnilo v tranaţen proces tako v
vrhunskem kot rekreativnem športu. Poleg deskriptivne metode zbiranja podatkov sem
uporabila tudi metodo poglobljenih intervjujev, v katerih sta sodelovala dva strokovnjaka iz
Slovenije, ki ţe več kot deset let delujeta na tem področju. Poizkušala sem poiskati tudi
športnike, ki v svoj trenaţni proces ţe vključujejo ajurvedo, vendar jih med slovenskimi
športniki nisem našla.
V nalogi sem ugotovila, da ajurveda vsebuje vrsto področij, ki bi bila primerna za uporabo v
športu. Ajurveda bi lahko pomagala pri selekcioniranju športnikov, v njihovi psihični ter
taktični pripravi, s svojimi masaţami in terapevtskimi prijemi bi pripomogla pri regeneraciji
in rehabilitaciji športnikov, s svojimi priporočili prehranjevanja pa bi prispevala k boljšemu
delovanju celotnega organizma športnika. Vse te trditve sta tudi v intervjuju potrdila oba
strokovnjaka.
Z vsemi ugotovljenimi trditvami o uporabnosti ajurvede v športu bi bilo primerno v strokovni
tim športnika ali ekipe dodati ajurvedskega zdravnika ali maserja, ki bi spremljal športnika na
njegovi poti, mu svetoval in predvsem skrbel, da ne bi prišlo do neravnovesja v njegovem
telesu. Kot je znano, temelji ajurveda bolj na preventivi kot na kurativi. Oba sogovornika sta
se strinjala, da bi bilo smiselno vključiti ajurvedskega zdravnika in maserja v strokovni tim.
Edino prepreko povezovanja s športom, to je kadar govorimo o vrhunskem športu, vidita v
tem, da ajurveda kot zdravilski sistem deluje počasi in celostno. To pa je za vrhunskega
športnika, kjer je potrebno poškodbe ter disharmonije v telesu kar se da hitro sanirati, včasih
lahko tudi neuporabno in prepočasno. Glede tega pa pri rekreativnem športniku ne vidita
teţav in se jima zdi ajurveda celo bolj uporabna za to ciljno skupino.
Vendar če se vrnemo nazaj, bi se s pravilnim preventivnim delovanjem lahko izognili
neharmoniji in s tem posledično poškodbam športnika. To seveda ne velja za akutne
poškodbe, kjer je ravno tako pri ajurvedi prva potrebna pomoč uradne medicine (npr. pri
zlomih, krvavenju …je potrebno sprva postopati po splošnem znanju medicine).
Po ugotovitvah raziskave bi ajurveda kot alternativna oziroma komplementarna metoda
sigurno pripomogla k boljšemu rezultatu športnika. Na tem mestu lahko potrdim hipotezo, da
je lahko ajurveda in njena masaţa učinkovita tehnika, kot dopolnilo k trenaţnemu procesu
tako vrhunskega kot rekreativnega športnika.
Vsekakor pa bi bilo v prihodnje dobrodošlo poglobiti raziskavo z več intervjuvanci iz
Slovenije in iz tujine. Poleg tega pa bi bilo smiselno eksperimentalno preveriti učinke
ajurvede na športnikih.
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»Z usklajevanjem telesa in duha
spodbudimo fizične in psihične moči,
ki povečujejo tudi človekovo storilnost.«
Rok Petrovič
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PRILOGA

DOLOČANJE KONSTITUCIJE OZIROMA PRAKRUTHI
1. Zunanje stanje:
- Telesna zgradba:
V: visok ali nizek, suh, koščen
P: srednji, povprečno razvit
K: čokat, širok, velik, dobro razvit
-

Telesna masa:
V: majhna, štrleče vene in kosti, teţave s pridobivanjem teţe
P: zmerna, nobenih teţav pri pridobivanju ali zgubljanju teţe
K: velika, teţko shujša, debelost

-

Glava:
V: suha, podolgovata, majhna, nepravilne oblike
P: srednje velika
K: velika, široka, okrogla, kvadratasta

-

Lasje:
V: kodrasti, rjavi, suhi, tanki, grobi, redki, močno vraščeni
P: ravni, svetli ali rdečkasti, hitro posivijo ali se pojavi plešavost, mehki, tanki
K: valoviti, temno rjavi ali črni, mastni, gosti, lesketajoči in bujni

-

Čelo:
V: majhno in zgubano
P: srednje veliko in zgubano
K: široko in veliko

-

Oblika obraza:
V: dolg, suh; brada je pogosto slabo razvita
P: srednji, ostrih potez; brada je pogosto koničasta
K: velik, okrogel, debel, bled in mehkih linij

-

Koţa:
V: suha, hladna, hrapava, tanka, temnejša, razpokana, vidne vene
P: topla, svetla, mozoljasta, pegasta, številna znamenja, vlaţna, občutljiva
K: debela, hladna, gladka, mehka, mastna, oljna, vlaţna

-

Barva polti:
V: temna, temno rjava, brez leska, (siva)
P: rdečkasta, pegasta, ţive barve, hitro spreminja barvo
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K: bleda, belkasta
-

Oči:
V: majhne, ozke; rjave barve; nemiren pogled
P: srednje velike, rdečkasta beločnica; zelene ali modre barve, tanke; prodoren pogled,
občutljive na svetlobo
K: velike, beločnica je čista, bela in oljnata, privlačne, izrazite, hitro solzne, stabilen
ampak zaspan pogled; modre ali svetlo rjave barve

-

Nos:
V: ozek, dolg, koničast, majhen, suh, skrivljen
P: srednje velik, špičast in koničat, raven
K: debel, velik, okrogel

-

Ustnice:
V: tanke, majhne, suhe, temne, ledeno mrzle
P: srednje velike, mehke, rdeče
K: velike, debele, polne, privlačne, gladke

-

Zobje in dlesni:
V: tanki, redki, suhi, majhni, skrivljeni, razmaknjeni; dlesni odstopajo
P: srednje veliki, rahlo rumenkasti; dlesni hitro krvavijo
K: veliki, beli, privlačni, čvrsti; dlesni so roţnate in močne

-

Vrat:
V: tanek, dolg, ohlapne vezi
P: srednje debel in srednje velik
K: širok, čvrst in kvadratast

-

Ramena:
V: ozka, spuščena
P: srednje široka
K: široka, močna

2. Zgradba okostja:
- Kosti:
V: tanke kosti
P: povprečno debele
K: močne kosti
-

Prsni koš:
V: nerazvit, ozek
P: povprečno razvit
K: širok, dobro razvit
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-

Zgornje okončine:
V: tanke, dolge, slabo razvite, koščene
P: srednje velikosti, ţilave
K: močne, dobro razvite, mesnate

-

Roke:
V: majhne, nerazvite, suhe, hrapave, hladne, razpokane, brazdaste, izraţeni členki
P: srednje velikosti, tople, roţnate
K: velike, močne, sveţe, mastne, čvrste, kvadrataste, brez gub

-

Spodnje okončine:
V: zelo kratke ali zelo dolge, tanke, koščena kolena, veliko hodijo in tečejo,
koordinacija hoje je nestabilna
P: povprečno razvite
K: velike, močne, lahko dalj časa stojijo

-

Stegna:
V: tanka
P: zmerno razvita
K: debela, okrogla, zelo razvita, celulitis

-

Meča:
V: tanka, trda, nabita
P: mehka, ohlapna
K: čvrsta, lepo grajena

-

Noga:
V: tanka, dolga, koţa je suha, hrapava, razpokana, potrebujejo dnevno naoljenost
P: zmerne velikosti, dobra cirkulacija
K: široka, debela in čvrsta

-

Členki:
V: majhni, izraziti, sklepi suhi, kosti krhke
P: zmerno veliki, ohlapni, mehki
K: veliki, debeli, dobro grajeni

-

Nohti:
V: majhni, tanki, suhi, hrapavi, lomljivi, temni, razpokani
P: srednji, mehki, rozasti
K: veliki, debeli, beli, naoljeni, čvrsti, gladki

-

Znoj:
V: brez vonja, zelo malo
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P: močenj vonj, topel, obilen
K: prijeten vonj, zmeren med telesno aktivnostjo, hladen
-

Blato:
V: malo, trdo, suho, odvajanje zelo teţko ali boleče, veliko plinov, zaprtje
P: obilno, rumenkasto, mehko, vroča diareja
K: srednje, strjeno, bledo, prisotna sluz v blatu

-

Urin:
V: malo ga je, manj obarvan, peneč, uriniranje je oteţeno
P: veliko ga je, rumenkast, rdeč, pekoče uriniranje
K: zmeren, bledikast, mlečen

3. Notranje stanje:
- Apetit in vrsta hrane:
V: spremenljiv; jedo hitro; imajo radi toplo, mastno hrano
P: velik apetit; jedo zmerno hitro; imajo radi hladno hrano, surovo ali na pari kuhano,
nepekočo
K: zmeren apetit; jedo tiho in počasi; radi imajo toplo in suho hrano
-

Okus hrane:
V: sladka, slana, kisla, pekoča
P: sladka, grenka, trpka
K: grenka, trpka, pekoča

-

Krvni obtok:
V: spremenljiv; slabši, ko je veter ali mraz
P: odličen; slabši ko je vročina
K: počasen, umirjen; slabši ko je mrzlo in vlaţno

-

Vzdrţljivost:
V: nizka in nestalna
P: zmerna do visoka, pretiravanje
K: visoka, stabilna; počasen začetek

-

Dovzetnost za bolezeni:
V: ţivčni in imunski sistem, bolečine, artritis, duševne bolezni, kosti
P: infekcije, vročica, kri, vnetja, rumen ali zelen sluz, infekcije, krvavitve
K: dihalne teţave, prozorna ali bela sluz, debelost, edem

-

Odpornost na bolezni:
V: slaba; slab imunski sistem
P: zmerna; srednje aktiven imunski sistem
K: dobra; močan imunski sistem
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4. Odzivnost na medicinsko zdravljenje:
V: hitra; potrebne so majhne doze zdravil
P: zmerna
K: počasna; potrebne so večje doze zdravil
-

Srčni utrip:
V: 80-100 ud/min, nepravilen (kot kača)
P: 70-80 ud/min, poskakujoč (kot ţaba)
K: 60-70 ud/min, stabilen (kot labod)

-

Plodnost in spolnost:
V: plodnost nizka; močno poţelenje; nizka spolna energija, malo otrok
P: zmerno visoka plodnost; strastna; ţelje in dejanja v spolnosti so usklajena
K: dobra plodnost; konstantna ţelja, nizka, strast se ohrani, moţnost veliko otrok

-

Bolečine:
V: ostre bolečine, krči, trgajoča bolečina, bolečina se seli, utripajoča bolečina
P: zmerna, pekoča
K: zmerna, konstantna, topa, omejena, teţka

-

Vročina:
V: zmerna vročina, spremenljiva, nestalna; ţeja, zaskrbljenost, nemir
P: visoka vročina, goreč občutek; ţeja, potenje, vzkipljivost, zmedenost
K: nizka vročina, konstantna, občutek teţine

-

Izločki:
V: vetrovi
P: rumen ali zelen gnojni izloček
K: sluz, prozoren ali beli gnojni izloček, veliko sline

-

Usta:
V: suha; trpki okus
P: slinjenje; grenek ali pekoč okus
K: obilno slinjenje; sladek, slan okus

-

Grlo:
V: suho, hrapavo, krčenje poţiralnika
P: vneto, pekoče
K: otečeno, edem

-

Ţelodec:
V: pogosto kolcanje ali spahovanje, občutek stiskanja, spremenljiv apetit, slabo
izločevanje
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P: rak, razjede, pekoči občutek, kislina, kolcanje, spahovanje, močen apetit
K: počasna prebava, sladko ali sluzasto spahovanje, bruhanje, slabost
-

Jetra/ţolč:
V: nestabilno delovanje jeter, slabo izločanje ţolča
P: jetra so mehka, vneta, z gnojnimi tvorbami, preveč delujejo, preveliko izločanje
ţolča, ţolčni kamni (večina ţolčnih in jetrnih problemov je povezano s pito)
K: jetra so povečana, teţka, čvrsta, slabo delovanje, malo ţolča

-

Črevesje:
V: suho, napihnjeno, črevesni plini, zaprtje, nepravilna peristaltika
P: veliko izločanja, vnetje, razjede, gnojne tvorbe, tumorji, rak, krvavitve, perforacije,
hitra peristaltika
K: tumorji, črevesne obloge, zapore črevesja, edei, raztegnjeno, počasna peristaltika

-

Začetni znaki bolezni:
V: spremenljivi, nestabilni; hiter začetek bolezni
P: visoke vročine; postopen začetek bolezni
K: konstantni, počasen začetek bolezni

5. Vedenjski znaki:
- Občutljivost na:
V: hrup
P: močno svetlobo
K: močne vonjave
-

Glas/govor:
V: nizek glas; govor monoton, hiter, cmerav, brezvezen, razvlečen, klepetav, domiseln
P: visok, čist glas; govor natančen, oster, organiziran, argumentiran, govorniški
K: globok, zvočen glas; govor pesniški, počasen, tih

-

Razum/čustva:
V: strah, vznemirjenost, apatija, razočaranje, ţalost, zaskrbljenost, nespečnost,
nevednost, neodločnost, potrebuje toplino, ne sprejema hladnih stvari
P: agresivnost, zmedenost, zbeganost, hladna čustva, vznemirjenost, nepotrpeţljivost,
kritičnost, vroč temperament, »vroča glava«, potrebuje hladno
K: umirjenost, zaspanost, otopelost, slabo zaznavanje, preveč spanja; dolgočasen,
nedelaven; potreba po toplini

-

Spomin/učenje:
V: hitro se uči in hitro pozabi, rad študira več stvari naenkrat, znanje je razpršeno, uči
se s poslušanjem
P: osredotočen, bister, »gre do konca«, pristranski, uči se z branjem in stvari mora
videti
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K: počasi se uči in tisto kar se nauči ne pozabi, uči se z asociacijami
6. Narava
V: prilagodljiv, hiter, neodločen; brezciljen, prenapet, uporniški, muhast
P: kritičen, inteligenten, prodoren; voditelj, ambiciozen, fanatičen
K: počasen, stabilen, dolgočasen; zvest, pošten, previden, nazadnjaški
-

Emocije:
V: zaskrbljen, nervozen, bojazljiv
P: jezen, razdraţljiv, prepirljiv
K: zadovoljen, miren, zelo čustven

-

Način ţivljenja:
V: potovanja, humor, posebneţ
P: ukvarjanje s politiko, športom, plesom, tekmovalen
K: ukvarjanje z vodnimi športi, gojenje roţ, pomembna mu je sluţba, je len

-

Duševne motnje:
V: histerija, napadi zaskrbljenosti in strahu, panika
P: bes, slaba volja
K: depresija, ţalost

7. Sanje/spanje:
V: letenje, tek, strašne sanje; lahek spanec
P: sanja v barvah; zmeren spanec
K: voda, romantičnost, obilo sanj; globok spanec
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