
O D K R YJ  S W Ó J  T Y P  C I A Ł A  I  U M Y S Ł U

Ajurweda wyróżnia trzy siły zwane doszami (VATA, PITTA i KAPHA) - to podstawowy budulec naszego życia. 
Znajdują się one w każdym człowieku i decydują o jego niepowtarzalności. W każdym z nas tańczą trzy energie 
ale to, co nas od siebie różni to ich proporcje.

Rodzimy się z zestawem unikalnych cech, predyspozycji oraz osobistym typem doszy czyli Prakriti (,,pra’’, czyli  
coś pierwotnego). Nawyki żywieniowe, stan umysłu, styl życia i inne skłonności mogą przekształcać nasz 
pierwotny wzór. Aby dokładnie określić swoją doszę (Prakriti) najlepiej zgłosić się do dr. Ajurwedy lub konsultantki 
Ajurwedyjskiej. 

Ten test jest stworzony abyś wstępnie mogła określić swoją dominującą doszę, czyli Vikriti – aktualny stan. 
Wypełnij go zaznaczając odpowiedzi, które najbardziej do Ciebie pasują, a w razie niejasności zapytaj o zdanie 
bliskich. 

Namaste & Good luck!
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szybko, żwawo                                            umiarkowanie                                               powoli, ale stanowczo

szybka, przerywana                                    radosna, ostra, tnąca                                    powolna, stabilna i monotonna

słodki, kwaśny, słony                                  zimny, gorzki, cierpki, słodki                       ostry, gorzki, cierpki      

VATA                                                  PITTA                                             KAPHA
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mam zmienny apetyt                                  często jestem bardzo głodny                      często nie odczuwam głodu

czuję lęk i gniew
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VATA - DUSZA TOWARZYSTWA

Według Ajurwedy składamy się z pięciu żywiołów: powietrza, eteru, ognia, wody
i ziemi. VATA to powietrze i eter. Zrównoważona Vato jesteś beztroska, kreatywna
i żywa. Jednak w przypadku braku równowagi możesz doświadczać stanów 
lękowych i niepewności. Łatwo się rozpraszasz, przeskakując z jednej rzeczy 
na drugą a natłok myśli nie pozwala Ci się skupić? Może doskwierają Ci zimne stopy 
i dłonie, a trawienie nie jest regularne? Aby pozostać szczęśliwym i zdrowym, 
Ajurweda sugeruje uprawianie spokojnych ćwiczeń takich jak joga, przebywanie 
w naturze i wprowadzenie w swoje życie większej regularności. Zbawienny wpływ 
na Vatę ma też spożywanie ciepłych posiłków i naparów. Napar dla Vaty - 
Uziemienie balansuje żywioł wiatru w ciele i umyśle i pięknie pomaga rozgrzać się
i ugruntować.

Skład:
•kardamon - wspiera stabilność psychiczną, łagodzi poczucie nerwowości, 
lęku i strachu
•kmin koptyjski - uspokaja, wzmacnia odporność, świetny na trawienie
•imbir - rozgrzewa, redukuje toksyny w ciele, dobry na stawy,  pobudza krążenie
•kolendra - przy bólach brzucha, polepsza nastrój, uspokaja

PITTA – OGNISTA LIDERKA

Według Ajurwedy składamy się z pięciu żywiołów: powietrza, eteru, ognia, 
wody i ziemi. PITTA to ogień i woda. Czy jesteś osobą, do której wszyscy 
przychodzą po radę lub wsparcie? Według Ajurwedy ludzie, którzy mają 
głównie naturę Pitta, są inteligentni i niezawodni, świetnie rozwiązują 
problemy. W stanie wewnętrznej równowagi wykazujesz się inteligencją
i niezawodnością; jesteś świetną liderką. Kiedy brakuje Ci równowagi, stajesz 
się osobą kontrolująca, agresywną i wymagającą. Aby utrzymać 
te negatywne cechy na dystans, Ajurweda sugeruje, abyś angażowała 
się w bardziej rekreacyjne ćwiczenia, takie jak pływanie kajakiem i surfing. 
Zazwyczaj jest Ci gorąco? Napar dla Pitty - Spokój będzie idealną mieszanką 
dla zadaniowej i gorącej Pitty, uspokoi, wyciszy, a składniki zawarte
w mieszance zabiorą na mięciutką chmurkę błogości.

Skład:
•kolendra - polepsza nastrój, uspokaja ,na nerki, trawienie, przy bólach 
brzucha, przeciwbakteryjny
•rumianek - redukuje stres, przyspiesza gojenie się ran
•róża - koi nerwy, odpręża, działa przeciwzapalnie i antyseptycznie
•kardamon- niweluje ból brzucha, podnosi odporność, łagodzi kaszel, 
łagodzi niepokój
•koper włoski - lek na wzdęcia, uspokaja umysł, podnosi libido
•kmin rzymski - poprawia trawienie, bogaty w żelazo zapobiega anemii, 
obniża poziom cukru we krwi, środek wykrztuśny
•mięta - działanie ochładzające, rozkurczające, uspakajające
 

KAPHA - SPOKOJNY WSPÓŁPRACOWNIK

Według Ajurwedy składamy się z pięciu żywiołów: powietrza, eteru, ognia, wody 
i ziemi. KAPHA to ziemia i woda. Zbalansowana Kapha jest lojalna, kochająca 
i wyrozumiała. Twoja wyluzowana postawa sprawia, że każdy łatwo się z Tobą 
dogaduje. Kiedy zostaniesz wytrącona z równowagi, te cechy zmieniają się 
w niepewność, zazdrość i upór. Aby zachować spokój i współczucie, Ajurweda zaleca 
zajęcia wytrzymałościowe, takie jak bieganie, jazda na rowerze lub sporty 
wyczynowe. Ponieważ typy Kapha mają skłonność do przybierania na wadze, zatem 
dobra dieta jest ważna, tak samo jak napary, które pomogą trzymać się w ryzach. 
Dosza Kapha to ziemia i woda, napar Kapha – Energia, skutecznie wzruszy czasami 
zastałą ziemię i osuszy nadmiar zgromadzonej wody w organizmie. Ta wspaniale 
słodziutka mieszanka rozgrzeje i doda animuszu nie jednej cudownej Kaphie.
 
Skład:
•lukrecja - adaptogen, podnosi ciśnienie, działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie
•goździk - ma właściwości znieczulające i odświeżające
•koper włoski - uspokaja umysł, podnosi libido, redukuje wzdęcia
•kozieradka - reguluje poziom cukru we krwi, podnosi libido, stymuluje apetyt
•cynamon - właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające, rozgrzewające
•anyż - wspomaga leczenie kolki i artretyzmu, reguluje produkcje sebum
•imbir - rozgrzewa, reguluje enzymy trawienne, redukuje toksyny w ciele, dobry 
na stawy, dodaje energii

ZRÓB MI ZDJĘCIE


