3 doshaer

De

i overblik

Vata
Vata er styret af vind elementet. Mennesker af typen vata, er domi–
neret af bevægelse og ændringer. De har tendens til at være tynde,
»lette« og hurtige i både tanke og bevægelse. Når vata typer er i balance er de kreative, entusiastiske, livlige og altid i bevægelse både
fysisk og mentalt. Hvis vata-elementet bliver overdrevet, skaber det
angst, søvnproblemer, tør hud og uregelmæssig fordøjelse.
Har brug for stabilitet og ro.

Pitta
Pitta er associeret med ild elementet. Mennesker som er domineret af
pitta har naturlig tendens til at være fysisk effektive, præcise og ordentlige. Når de er i balance, er de varme, intelligente og udviser godt
lederskab. Hvis ude balance har de tendens til at være kritiske, irritable, stædige og aggressive. Intensitet og konkurrencelyst præger det
meste af det, de foretager sig.
Har brug for at geare ned.

Kapha
Mennesker som er domineret af kapha har tendens til at være lidt tungere, de tænker og bevæger sig relativt langsomt og stabilt. Når de er
i balance, er de rolige, venlige og loyale. Når der er overdreven kapha,
kan det medføre overvægt, forstoppelse og modstand imod nødvendige
ændringer.
Har brug for dynamik.
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Store, rolige
Tyk
Tyk, bølgende
Jævne
Kølig
Dybe
Tykke
Tilpasse
Tyk, blød
Dyb, få ord

Brændende, iltre
Irritabel
Tør, rød, grå
Gule
Varm

Medium størrelse
Bløde, pink
Løse
Muskulær
Kraftfuld

Små, tørre

Tør

Tør, filtret

Uregelmæssige

Kold

Fremtrædende

Skrøbelige

Knækkende

Tynd

Snakkende

ØJNE

HUD

HÅR

TEMPERATUR

SENER, VENER

NEGLE

LED

TALE

UNDERLIV

TÆNDER

Tung

Gennemsnit

Tynd

VÆGT

Bred

Medium

Let
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Kapha

RAMME

Pitta

karakteristika

Vata

Fysiske

Kedelig
Træg
Krævende
Selvtilfreds

Rolig
Vedholdende
Hengiven
Tilfreds

BALANCE

UBALANCE

Dominerende

God leder

Kapha

Kritisk
Vred, krævende
Stædig

UBALANCE

Rastløs
Usammenhængende
Lunefuld
Snakkende

UBALANCE

karakteristika
i balance eller ubalance

Intelligent
Varm, venlig
Modig

BALANCE

Pitta

Smidig
Stærkt initiativ
God kommunikator

Energisk

BALANCE

Vata

Psykologiske

Subdoshaer
Vata

beliggende i...

ansvarlig for…

ubalance giver...

Hjerne, hoved, brystkasse.

Sansning og bevægelse. Klarhed i tanke, opstemthed
og livlighed. Fri vejrtrækning. Den er leder af de 4 vata
subdoshaer, og den er den vigtigste af alle subdoshaer.

Bekymring, søvnløshed, vejrtrækningslidelser,
neurologiske forstyrrelser.

Hals, lunger.

Taleprocessen.
Hukommelsen, tankernes bevægelighed.

Talefejl, tør hoste, ondt i halsen, ørepine,
almen træthed.

Mavesæk og tarme.

Fødens bevægelse gennem fordøjelseskanalen.
Peristaltik.

Langsom eller hurtig fordøjelse, tarmluft,
utilstrækkelig optagelse af næringsstoffer.

Tyktarm og underliv.

Udskillelse af affaldsstoffer.
Seksualfunktion og menstruation.

Forstoppelse eller diarré, tarm-sygdomme, urinvejsforstyrrelser, menstruations-forstyrrelser,
seksuelle dysfunktioner, lændesmerter.

Hele kroppen, forbundet
med nervesystem,
hud, kredsløb.

Kredsløbet, blodtryk, hjerterytme.

Dårligt kredsløb, blodtryksforstyrrelser,
stressbetingede nervelidelser.

beliggende i...

ansvarlig for…

ubalance giver...

Mavesæk og tyktarm.

Fordøjelse af maden, adskille
næringsstoffer fra affaldsprodukter.
Fordøjelsens »varme«.

Halsbrand, sur mave, uregelmæssig fordøjelse,
ildelugtende afføring, dårlig udnyttelse af
næringsstofferne.

Røde blodlegemer,
lever, milt.

Balanceret blodkemi, fordeling af
næringsstoffer gennem blodbanen.

Gulsot, blodmangel, betændelse i hud,
blodsygdomme, vrede, fjendtlighed.

Hjertet.

Tilfredshed »der kommer fra hjertet«.
God hukommelse. Beslutningsdygtighed.

Hjertesygdom, hukommelsessvigt,
nedtrykthed, vrede, »hjertesår«,
ubeslutsomhed.

Øjnene.

Klare, lysende, sunde øjne.
Et varmt tilfreds blik.

Blodskudte øjne, synsproblemer,
øjensygdomme generelt.

Hele huden.

Lysende teint, der udstråler lykke og vitalitet.

Udslæt, acne, bylder, hudkræft,
andre hudlidelser.

beliggende i...

ansvarlig for…

ubalance giver...

Mavesæk.

Holder maveslimhinden stærk,
smidig og velsmurt.

Hæmmet fordøjelse (langsom, tung).

Brystkassen, lungerne
og lænderyggen.

Stærke bryst-rygmuskler,
beskyttelse af hjertet.

Vejrtræknings-problemer,
energiløshed, lændesmerter.

Tungen.

Nuanceret opfattelse af smagsindtryk.

Nedsat funktion af smagsløg og spytkirtler.

Bihuler, hoved og
i spinalvæsken.

Næse, mund, øjne beskyttes af fugtighed.
Spinalvæske styrer centralnervesystemet.

Bihulebetændelse, høfeber, hovedpine,
almen svækkelse af sanserne.

Leddene,
ikke lokaliseret.

At leddene er
bevægelige og smidige.

Løse, vandige eller smertende led.

PRANA

UDANA

SAMANA

APANA

VYANA

Pitta
PACHAKA

RANJAKA

SADHAKA

ALOCHAKA

BHRAJAKA

Kapha
KLEDAKA

AVALAMBAKA

BHODAKA

TARPAKA

SHLESHAKA
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Balancei Vata
Når vata er ude af balance, er der for meget luft akkumuleret i sind, krop og omgivelser. Resultatet er
en følelse af ikke at have jordforbindelse. Den bedste måde at balancere overskydende vata, er ved at
bringe mere jord og stabilitet ind i fysiologien. Tænk afslapning.

Gå i seng og vågn på samme tid hver dag.
Mediter to gange om dagen for at stilne sindet.
Praktiser yoga for at forbinde dig med kroppen.
Bær beroligende dufte.
Spis 3 måltider om dagen og favoriser søde, sure
og salte smagstyper.
Lav en daglig langsom selv-massage med olie,
der har beroligende og samlende duft i sig.
Drik beroligende urtethe.
Skab rytmer og rutiner i dit liv.
Omgiv dig med beroligende dufte i dine omgivelser.
Færdiggør ting du starter.

Vata
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Balancei Pitta
Når pitta er ude af balance, er der for meget ild akkumuleret i krop, sind og omgivelser.
Resultatet er en følelse af indre og ydre »forbrænding«. Den bedste måde at balancere overskydende
pitta er ved at bringe mere luft / rum og kølighed ind i fysiologien. Tænk beroligelse.

Brug tid udenfor og i naturen.
Favoriser kølende smagstyper – sød, bitter og sammensnerpende.
Og spis med fuld opmærksomhed.
Mediter to gange hver dag for »nedkøling« af krop og sind.
Put noget rum ind i din dag hver dag.
Lav en daglig langsom selv-massage med kølende og rumlige dufte tilsat olien.
Bær kølende rumlige dufte eller omgiv dig i dine rum dermed.
Favoriser kølende, bløde farver – blå, grøn og hvid.
Drik kølende urtethe.
Vær mere legende.
Engager dig i ikke-konkurrencebetonede fysiske aktiviteter.
»Stay cool«.

Pitta
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Balancei Kapha
Når kapha er ude af balance, er der for meget jordbundethed akkumuleret i krop, sind og omgivelser.
Resultatet er en følelse af træghed, overbelastning og sløvhed. Den bedste måde at balancere kapha,
er at bringe mere bevægelse og cirkulation ind i fysiologien. Tænk styrkende og aktiverende.

Kig efter muligheder for at lave fundamentale livsstilsændringer.
Favoriser stærke, bitre og sammensnerpende smagstyper.
Spis ikke når du ikke er sulten.
Vær spontan og prøv nye ting.
Lav en daglig aktiverende selv-massage med aktiverende dufte.
Bær aktiverende og forfriskende dufte på dig eller i dine opgivelser.
Ryd op.
Drik opkvikkende urtethe.
Favoriser stærke, kraftlige farver – rød, orange, gul.
Mediter to gange om dagen for at blive klar
på dine intentioner og ønsker.
Motioner dagligt.

Kapha
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smags-komponenter

Ayurvedas seks

smag

kilde

SØD

Jord og vand støttes =
Kapha-aktiverende
Vata-passiverende

Sukker, honing, sirup, mælk,
smør, olie, ris, brød, pasta,
søde frugter, kød.

SUR

Jord og ild støttes =
Kapha- og pittaaktiverende
Vata-passiverende

Citrusfrugter, yoghurt, ost,
tomat, salatdressing, eddike.

SALT

Vand og ild støttes =
Pitta- og kaphaaktiverende
Vata-passiverende

Salt, sauce, kød, fisk.

SKARP

Ild og luft støttes =
Pitta og vata-aktiverende
Kapha-passiverende

Chilipeber, kanel, spidskommen, ingefær, radiser,
sennep, essentielle olier.

BITTER

Luft og rum støttes =
Vata-aktiverende
Pitta- og kapha
passiverende

Broccoli, spinat, grøn
salat, radiser, selleri,
spirer, rødbeder.

SAMMENSNERPENDE

Luft og jord støttes =
Vata- og kaphaaktiverende
Pitta-passiverende

Bønner, the, æbler, linser,
dadler, blomkål, kål.
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Balancerende

BASALE
KVALITETER

kost

Vata

Pitta

for at passivere vata

for at passivere pitta

GRØNSAGER

Favoriser: Kølig
mad og drikkevarer.

Favoriser: Let,
tør, varm mad.

Søde, sure og
salte smagstyper.

Søde, bitre og
astringerende
(sammensnerpende)
smagstyper.

Stærke, bitre og
sammensnerpende
smagstyper.

Favoriser: Alle
mælkeprodukter.

Favoriser: Mælk,
smør, ghee.

Favoriser:
Lav-fedt mælk.

Reducer: Yoghurt,
ost, creme fraiche.

Reducer:
Alle andre
mælkeprodukter.

Favoriser: Avocado,
banan, kirsebær,
mango.

Favoriser: Vindruer,
melon, kirsebær,
æbler, appelsiner.

Favoriser:
Æble, pære.

Reducer: Æbler,
pærer, tranebær.

Reducer: Grapefrugt, sure bær.

Favoriser:
Asparges, gulerod.

Favoriser: Asparges,
agurk, kartoffel,
broccoli, grønne
bønner.

Reducer: Spire,
kål.

Favoriser:
Mung, dahl, tofu.
BØNNER

Reducer: Alle
andre bønner.

Favoriser: Ris
og hvede.
KORNTYPER

KRYDDERIER

for at passivere kapha

Favoriser: Varm,
olieret tung mad.

MÆLKEPRODUKTER

FRUGTER

Kapha

Reducer: Byg,
majs, hirse,
boghvede,
rug, havre.
Favoriser:
Kardemomme,
spidskommen, ingefær, kanel,
salt, muskatnød.

Reducer: Tomat, peber, løg.

Reducer:
Banan, avokado,
kokosnød, melon.

Favoriser:
Alle grønsager
undtagen tomat,
agurk, sød
kartoffel.

Favoriser:
Alle bønner
undtagen linser.

Favoriser alle bønner
undtagen tofu og
sojabønner.

Favoriser: Ris,
hvede, byg og
havre.

Favoriser: Byg,
majs, hirse, boghvede, rug og
havre.

Reducer: Majs,
hirse, brun ris.

Favoriser: Koriander,
spidskommen, fennikel,
sukker.
Reducer: Stærke
krydderier som ingefær,
peber og sennep.
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Reducer: Ris og
hvede.
Favoriser:
Alle krydderier.

Massageabhyanga
Daglig varmolie-massage anses essentielt inden for ayurveda. Især vata-elementet balanceres af massagen. Det er videnskabeligt
dokumenteret, at såvel nervesystemet som hormonsystemet balanceres derved. Immunsystem styrkes, endorfiner udskilles,
og der sker en naturlig udrensning af affaldsstoffer. At give sig selv massage er en god, rolig – eller aktiverende (alt efter
hvad man har brug for) - og selvomsorgsfuld måde at starte dagen på.

• Anbring en skål med sesamolie i en større skål med varmt vand. Vent 1-2 minutter,
til den er godt hudtemperatur.
• Begynd med hovedet: Hæld en spsk varm olie ud i hårbunden. Brug håndfladen,
ikke fingerspidserne, og gnid olien grundigt ind. Små cirkelformede bevægelser.
• Gå videre til tindinger, bag ørerne, hele resten af ansigtet.
• Tag mere olie og masser hals, nakke og derefter skuldre. Brug håndflader og fingre.
• Giv armene en energisk massage. Cirkelbevægelser på skuldre og albuer, og lange
frem-og tilbagebevægelser på over- og underarme.
• Vær lidt blidere, når du når til kroppen. Store, blide cirkelbevægelser (med uret)
ved brystkasse, mave og underliv. Over brystbenet en lige-op-og-ned bevægelse.
• Masser, uden at anstrenge dig, så meget af ryggen, som du kan nå. (Eller få en til
at hjælpe dig).
• Med resten af olien masserer du benene og til slut fødderne med energiske bevægelser.
Håndfladerne på benene, fingrene på fødderne.
• Afvaskning: Vask dig med varmt, ikke skoldhedt vand og mild sæbe. At beholde
en lille smule olie på huden anses sundt.
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Duftetil balancering
Vata
PASSIVERES VED
Intense blomsterdufte,
dybe frugtdufte, varme,
sødlig dufte.

FINDES I

NYTTIG FOR AT LETTE
Rastløshed, angst, krampe,
hovedpine, hjertebanken,
søvnløshed.

Basilikum, appelsin,
patchouli, vetiver,
geranium, vanilje.

Pitta
PASSIVERES VED
Kølende og
sødligt/syrlige dufte.

FINDES I

NYTTIG FOR AT LETTE

Sandeltræ, ylangylang, lavendel,
lemon, mynte, rose.

Vrede, utålmodighed,
jalousi, urolig mave.

Kapha
PASSIVERES VED
Stimulerende, kraftige,
krydrede, aromatiske
dufte.

FINDES I

NYTTIG FOR AT LETTE

Eukalyptus, rosmarin,
musk, kamfer,
enebær, nellike.
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Træghed i fordøjelse, overvægt, stagnation på alle
planer – relationer, job etc.

Thetil balancering
Vata
Kanel, cikorierod, ingefær, kardemomme,
muskatnød, lakridsrod.

Pitta
Mynte, koriander, fennikel frø, hibiscus blomster, fennikel,
kamilleblomst, citronella, lemongræs.

Kapha
Nellike, ingefær, kanel, pebermynte, kardemomme,
appelsinskræl, sort peber.
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