
Т
оком недавног обележавања 
Међународног дана Јоге, у 
Клиничко-болничком центру 
Звездара, одржана је стручна 
конференција посвећена тра-

диционалној медицини у нашој земљи, 
на којем су представљени Ајурведа, Хо-
меопатија и Јога, а о свим важним ства-
рима из области Ајурведе разговарали 
смо са  мр сци. мед др Горданом Марко-
вић Петровић, председнцом Секције за 
ајурведску медицину Удружења за Ајур-
веду Србије, која се недавно вратила са 
усавршавања у водећем европском цен-
тру за Ајурведу, МЕРУ у Холандији 

Како би сте на најједноставнији и 
’’најпопуларнији’’ начин објаснили шта је 
то Ајурведа?

- Ајурведа је древна индијска меди-
цина. Њена примена, вековима уназад, 
људима омогућава да на леп и приро-
дан начин досегну савршено здравље. 
У преводу, Ајурведа значи наука о жи-
воту. Она то заиста и јесте. Знање које 
је у њој садржано оплемењује све ас-
пекте нашег живота. Омогућава нам да 

на једноставан начин откријемо тајне 
природних процеса и да се, усклађи-
вањем са њима, заправо ускладимо и 
са самим собом. Учи нас како да не-
прекидно тежимо унутрашњој равно-
тежи и на тај начин призовемо блажен-
ство у наш свакодневни живот. 

Постојали су различити приступи у 
примени знања из Ајурведе...

- Да, они су нажалост током векова, 
довели до њене фрагментације, али се 
целовитост и ефикасност овог опсежног 
медицинског система ипак очувала. То-
ком прошлог века, индијски мудрац Ма-
хариши Махеш Јоги је око себе окупио 

најсјајније умове ајурведске медицине и 
на тај начин омогућио да се ово дивно 
знање поново уједини у, како стари списи 
кажу „неограничену и бескрајну, вечну и 
поштовања вредну науку“ . Ту науку да-
нас називамо Махариши Ајурведа и она 
се примењује у развијеним државама 
широм света. Захваљујући одлуци Ми-
нистарства здравља Републике Србије, 
спада у гране традиционалне медицине 
које се легално примењују и код нас.

Чему нас све учи Махариши Ајурведа?
- Махариши Ајурведа нас учи како да, 

водећи рачуна о менталном, телесном 
и социјалном аспекту наше личности, 
али и аспекту времена и простора у 
коме живимо, нађемо свој пут и дос-

тигнемо своју равнотежу. Суштина 
Махариши Ајурведе заправо није бор-
ба против болести, већ подизање од-
брамбених капацитета нашег целокуп-
ног бића до нивоа који му омогућава 
да остане имун на различите штетне 
агенсе, који се налазе свуда око нас. 
То је могуће постићи само констант-
ном тежњом ка успостављању дубоког 
склада између духа и тела.

Ајурведа - најстарија природна медицина 

Пише: Бранка ковачевић

Мерењем  
пулса  

поставља се  
дијагноза

Др Гордана Марковић Петровић

Древна индијска медицина, Ајурведа, по одлуци Министарства 
здравља Републике Србије постала је грана традиционалне 
медицине и легално се примењује и код нас. О њеном значају 
на све аспекте нашег живота разговарали смо са др Горданом 
Марковић Петровић, председницом секције за ајурведску 
медицину Удружења за Ајурведу Србије

Лекар ДУШе и ТеЛа

Делотворност

-  Ајурведа је посебно делотворна код бројних поремећаја функције гастроинтестинал-
ног тракта, као што су хиперацидитет, затвор, синдром надражених црева, различите 
болести јетре, затим код респираторних болести, кардиоваскуларних болести, кожних 
болести, гинеколошких проблема, менталних поремећаја…Такође и код неких стања у 
којима могу бити индиковане хируршке интервенције, као што су нпр. камен у бубре-
гу, камен у жучној кеси, поједине цистичне формације.
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Постоји веровање по Ајурведи да све 
што је у нама и око нас можемо предста-
вити помоћи три појма?

- Да, три најбитнија појма у Махари-
ши Ајурведи су  Вата доша, Пита доша и 
Кафа доша и сматра се да је сав живи и 
неживи свет сачињен је од та три основ-
на принципа. На њиховим карактерис-
тикама се заснивају, како постављање 
дијагнозе и терапија, током ајурведског 
прегледа, тако и избор превентивних 
мера за сваку особу појединачно.  Када 
су ове три доше у равнотежи и када 
свака координира својим функцијама, 
ми смо здрави, срећни, добронамерни, 
мудри... Када им се поремети равноте-
жа, природни процеси мењају ток, функ-

ција органа се мења и мало, по мало, 
ремети се сан, јавља се незадовољство, 
похлепа, ментална тупост, развијају се 
најразличитије болести, у зависности од 
степена и типа неравнотеже.

Шта представља Вата доша, шта кон-
тролише Пита доша а шта Кафа доша у 
нашем организму?

- Вата доша је у нашем организму 
представљена локомоторним системом 
који нам омогућава кретање, циркула-
цијом крви, ширењем и скупљањем плућа 
током дисања, укључена је у перисталти-
ку црева, активности нервног система, 
али и у најсуптилније процесе који су на 
нивоу нашег генетског материјала. Пита 
доша контролише метаболичке проце-
се и процесе размене енергије, тако да 
је она одговорна за варење, продукцију 
хормона, рад наших жлезда, док је кафа 
доша одговорна за квалитетну телесну 
структуру, за нашу биолошку снагу, при-
родну способност нашег организма.

Колико је важно придржавање дневне 
сатнице у активностима, исхрани, спавању?

- Поштовање дневне рутине, подразу-
мева, између осталог, да ускладимо своје 
дневне активности са циклусима приро-
де: да спавамо, једемо, вежбамо у право 
време и на прави начин. То нам омогућава 
да доведемо у баланс  физичке, ментал-
не, емотивне и духовне  капацитете нашег 
бића и да правилно и ненапорно прихва-
тамо изазове које живот ставља пред 
нас. Веома је важно да до 22 часа одемо 
на починак, јер наш организам у перио-
ду од 10 увече до 2 после поноћи (Пита 
период), вари све штетне продукте ме-
таболизма од претходног дана, односно 
обавља редовну дневну детоксикацију. 
Ако останемо будни и активни у овом 

Ајурведа 
оплемењује 
све аспекте 

нашег живота

МАхАриШи АјурВедА

- Махариши Ајурведа је систем здравствене заштите заснован на свести, у којем 
су сви аспекти здравствене неге повезани са елементом свесности, најсуптил-
нијом стварности наших живота – каже др Гордана Марковић Петровић. - Ин-
телигенција свести одржава ред у нашој физиологији и она стога има централно 
место у овом систему унапређења здравља. У Махариши Ајурведи, холизам је 
обновљен у потпуности и представља саму суштину процеса и када је у питању 
сагледавање пацијента и када је у питању терапија која му се препоручује. Ајурве-
да, каква се данас претежно практикује у Индији, услед дуге колонијалне доми-
нације Отоманске империје и Велике Британије посебно, изгубила је многе своје 
делове и, што је најважније, целовитост, интегралан приступ пацијенту - слично 
алопатској медицини.

САВети зА здрАВији жиВот

За боље варење: помешајте једну кафену кашичицу свеже изренданог ђумбира, са 
кафеном кашичицом сока од лимуна и мало соли и поједите пре оброка.
Против прехладе: Уколико сте прехлађени, помешајте једну кафену кашичицу меда са 
кафеном кашичицом куркуме и ову смесу у малим количинама поједите у току дана из 
неколико пута. 
Ручак у подне: Ајурведа нам препоручује конзумирање три оброка у току дана, без 
грицкања било каквих намирница између њих. Ручак би требало да нам буде глав-
ни оброк и то у периоду од 12-13:30, када је Сунце у зениту, јер је тада и наша ватра 
варења најснажнија.
Ајурведа нам препоручује да једемо лактовегетаријанску, свеже припремљену, кувану, 
топлу храну која је ће имати балансирајући ефекат на нашу физиологију. Да би обезбе-
дили правилно варење, веома је важно да једемо у мирној и пријатној атмосфери и да 
након оброка останемо за столом 5-10 минута.
Остаци хране
Не препоручује се конзумирање хране која је остала од претходног оброка, хладне 
хране и пића, конзервиране хране или хране која је залеђена.
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периоду, ми онемогућавамо да се процес 
детоксикације квалитетно обави, што за 
последицу има накупљање аме у органи-
зму. Устајањем до 6 сати ујутро (док још 
увек траје Вата период дана), ми омогућа-
вамо целом организму да се квалитетно 
покрене и припреми за дневне обавезе. 
Изузетно је значајно истаћи да буђење у 
овом периоду стимулише перисталтику 
црева и омогућава њихово пражњење у 
јутарњим часовима, што је, према Маха-
риши Ајурведи, један од битних предусло-
ва за здрав и дуг живот.

Шта се постиже применом пулсне 
дијагностике?

- Најзначајнији метод за детекцију међу-
собног односа и појединачног квалитета 
доша представља пулсна дијагностика. 
Применом ове методе, искусан ајурвед-
ски лекар успоставља контакт са физи-
ологијом свог пацијента и на тај начин 
добија информацију о стању у његовом 
организму. Поред практиковања пулсне 
дијагностике, лекар се током ајурвед-
ског прегледа упознаје и са физичким, 
менталним и емотивним карактеристи-
кама свог пацијента, али и са његовом 
карактеристичном симптоматологијом. 
На основу свих добијених података пре-
поручује адекватан ајурведски третман. 

Шта тачно подразумева ајурведски 
третман?

- Третман, пре свега, подразумева 
прилагођавање природним циклусима 
и ономе што нашој базичној конститу-
цији највише одговара. Осим тога, низ 
посебних ајурведских препорука, раз-
личити третмани и хербални препара-
ти омогућиће нам да се боље носимо 
са стресом и другим изазовима и ис-
кушењима који нас у животу чекају и 
да, доводећи себе у баланс, постанемо 
здравији и срећнији. 

Какве су перспективе Ајурведе у Србији?
- Интересовање здравствених радни-

ка је изузетно велико, што се и видело 
на конференцији која је одржана у КБЦ 
Звездара. Удружење за Ајурведу Ср-
бије “Махаришијев колеџ за савршено 
здравље” одржава редовне годишње 
едукације за лекаре заинтересоване 
да прошире своја знања и вештине 
искуствима овог најстаријег система 
природне медицине на свету. У при-
преми су бројне радионице и он-лине 
едукација, већ од јесени!  За све оне 
који желе више информација о ајурведи 
доступан је наш сајт www.ajurveda.rs  í

П
ериод траума наше нације 
траје веома дуго, више од 
две деценије, довољно да 
поновљени стрес, у мањем 
или већем обиму почне да 

разара кардиоваскуларни систем. 
Не постоје инструменти којима се ко-
личина стреса може измерити и про-
ценити када ће и у којој мери стрес 
довести до оштећења срца. Наша 
нација је, када је реч о кардиоваску-
ларним обољењима (КВО), према 
показатељима Светске здравствене 
организације, сврставана је на прво 
место по броју новооткривених слу-
чајева ангине пекторис и по умирању 
од ове болести у последњих 15 го-
дина. 

Клиничка пракса такође показује 
да стрес и нездрав начин живота 
делује разарујуће на срце. Познати 
су случајеви код којих је био потпу-
но нормалан налаз на срцу, а да на-
кон пар месеци изузетне стресогене 
ситуације долази до развоја ангине 
пекторис која доводи и до изненадне 
смрти. 

Поред стреса фактори ризика су 
свима већ добро познати: повишен 
крвни притисак, гојазност, дијабетес, 
повишене вредности холестрерола 
и триглицерида, пушење и генетски 

фактори значајно доприносе развоју 
болести и погоршавању кардиоваску-
ларног система. 

Инфаркт миокарда
Инфаркт миокарда представља оду-

мирање једног дела срчаног мишића 
који снабдева одговарајућа артерија. 
У овом процесу долази до згрушавања 
крви и запушавања артерије – ствара 
се тромб. Део срчаног ткива који се на-
лази испод места запушења срчане ар-
терије не може да добије одговарајућу 
количину крви снабдевану кисеоником 
тако да долази до прекида метаболи-
зма, односно до прекида свих процеса 
који су неопходни за одржавање ћелија 
у животу. Одређена запремина срчаног 
ткива бива замењена ожиљком који се 
зове инфарктни ожиљак.

Инфаркт миокарда се обично ма-
нифестује болом који може потрајати 
више од пола сата. Бол се често јавља 
у левој руци и раменима, а бол се може 
проширити чак и до врата и браде. 
Анализама Тропонин Т или Тропонин И 
се на основу ензима, који се зове Кре-

Превентива

Клиничка пракса показује да стрес и нездрав 
начин живота делује разарујуће на организам. 
Познати су случајеви код којих је био потпуно 
нормалан налаз на срцу, а да након пар 
месеци изузетне стресогене ситуације долази 
до развоја ангине пекторис

Пише др МИла  
ЖИвојИновИћ ЂондовИћ 
супспецијалиста кардиологије 

КАКо дА пом огнете Свом Срцу
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