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Prečítajú vás
Ajurvédski lekári v Indii a na Srí Lanke sa starajú o zdravie tela aj duše

Na chvíľu sa zastaviť. Načúvať svojmu 
telu a duši, stíšiť myseľ, načerpať 
silu a zbaviť sa neduhov, ktoré vy
voláva príliš hektický životný štýl. 

Aj keď neprechádzate životnou krízou ako Julia 
Robertsová, alias Liz Gilbertová, vo sfilmovanom 
knižnom bestselleri Jedz, modli sa a miluj, pár týž
dňov v kolíske ajurvédy môže urobiť s vaším telom 
a mysľou divy.

Nie nadarmo tieto pobyty vyhľadávajú svetové 
celebrity a pochvaľujú si ich aj slovenské hviezdy. 
„Je fascinujúce, ako vás v ajurvédskych centrách 
vedia prečítať,“ hovorí Nora Fedorová, riaditeľka 
cestovnej kancelárie Satur. „Jeden večer som ne
vydržala, zapla som počítač a pracovala. Na druhý 

deň mi lekár zmeral pulz, opýtal sa ma, čo som ro
bila deň predtým. Opísala som mu klasicky svoj deň 
a on sa pýta: ‚Čo ešte?‘ Nakoniec som priznala prácu 
na notebooku. ‚Hneď som to vedel,‘ pokojne dodal,“ 
spomína úspešná podnikateľka, ktorá si nedávno 
na vlastnej koži vyskúšala ajurvédsky pobyt v Indii.
Starobylá múdrosť: „Veľa som o Indii a ajurvéde po
čula a čítala, napriek tomu som tam išla s malou 
dušou a bola som veľmi milo prekvapená. Čisto
tou, výbornou stravou, veľmi priateľskými a milý
mi ľuďmi. Ale hlavne pokorou a duchovnom, ktoré 
som odvšadiaľ cítila. Fascinovane som denne po
zerala, ako rybári na jazere niekoľko hodín naťa
hovali siete, aby uživili rodiny,“ opisuje svoje doj
my Fedorová. 

Ajurvédu považujeme za najstarší liečebný sys
tém na svete. Zrodila sa v starobylej Indii asi pred 
päťtisíc rokmi a hovoria o nej ako o „matke všet
kých liečebných systémov“. Dlhé roky si ju ústne 
odovzdávali starí majstri a ich žiaci. Aj dnes má 
väčšina prírodných liečebných systémov v západ
nom svete svoje korene práve v ajurvéde. 

Čím je taká výnimočná? Predovšetkým kladie 
veľký dôraz na prevenciu a neustálu podporu zdra
via za pomoci vyváženej stravy, pozitívneho mys
lenia a celkového životného štýlu. Tomuto trendu, 
ktorý čerpá zo starej múdrosti Indov, podľahlo mno
ho našincov. Čoraz viac ľudí hľadá vo svojom živo
te rovnováhu a harmóniu, ktorú si v uponáhľanej 
každodennosti nie vždy vieme dopriať. A dopláca 

Meiveda ayurveda Beach 
Resort: Tradičný ajurvédsky 
komplex sa nachádza v oblasti 
Mannalamkunnu v štáte Kerala.
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www.satur.sk  |  0850 333 333

Ceny zájazdov na Srí Lanke sú uvedené bez leteniek.

AJURVÉDA
SRÍ LANKA
& INDIA

20.04. - 28.04.2018

• 8 dní, plná penzia
• Ajurvédske procedúry
• Letenka a transfery v cene
• Slovenská inštruktorka jogy
• Slov. hovoriaca delegátka

INDIA
THE TRAVANCORE HERITAGE ****

19.04. - 27.04.2018

• 9 dní, plná penzia
• Ajurvédske procedúry
• Letenka a transfery v cene
• Slovenská inštruktorka jogy
• Slov. hovoriaca delegátka

INDIA 
MEIVEDA AYURVEDA BEACH 
RESORT ****

od 1495 €

od 1098 €

Celoročne

• 8 dní, plná penzia
• Ajurvédske procedúry 
• Kurz ajurvédskej kuchyne 
• Prednášky, joga

SRÍ LANKA
SIDDHALEPA AYURVEDA RESORT ****

SRÍ LANKA
JETWING AYURVEDA PAVILIONS ****

Celoročne

• 8 dní, plná penzia
• Ajurvédske procedúry 
• Joga a meditácia

835 €

425 €
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A jurvéde podľahli aj mnohí známi Slováci. 
„Neskutočne ma naštartoval!“ hovorí o týž

dňovom pobyte v jednom z ajurvédskych centier 
na Srí Lanke herečka Diana Mórová. Absolvo
vala masáže, detoxikáciu tela aj cvičenia jogy 
zamerané na dýchanie. „Človeku to dá zabrať. 
Od rána do večera som mala program. Bolo to 
výborné. Keď som sa vrátila, cítila som sa nabi
tá energiou. Hoci tu snežilo a hovorí sa, že keď 
idete z tepla do zimy, ochoriete, ja som vôbec 
nebola chorá. Slniečko robí divy,“ komentovala 
svoju liečebnú dovolenku. 

Petre Polnišovej dokonca pobyt v ajurvédskom 
centre pomohol s problémami so štítnou žľazou. 
„Mnohé kliniky fungujú na princípe turistickej 
atrakcie a robia zlé meno tým ozajstným. Na tú 
moju kliniku som mala len dobré odporúčania,“ 
prezradila herečka. 

Jozef Vajda absolvoval jarnú očistu na ajur
védskej klinike vďaka manželke Júlii, ktorá ho 
na návštevu Indie už dlho nahovárala. Dvanásť
dňový detoxikačný pobyt mu pomohol prečistiť 
telo a upokojiť myseľ.  

Nabité celebrity

Ajurvéda: 
Považujeme 
ju za najstarší 
liečebný systém 
na svete. Zrodila sa 
v starobylej Indii asi 
pred päťtisíc rokmi. 
Dĺžka liečebného 
a očistného 
pobytu by mala 
trvať minimálne 
tri týždne. Jeho 
súčasťou sú 
meditácie aj 
masáže.
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na to nielen psychika, ale 
aj telo. 

Jednotlivci či skupiny 
nadšencov zdravého životné
ho štýlu, jogy a iných systémov už 
niekoľko rokov vyhľadávajú destinácie, 
ktoré im ponúknu niečo iné než bezbrehú zá
bavu či pohodlný servis. Na túto situáciu zareago
vali aj cestovné kancelárie, ktoré túžbu po sebapo
znaní a sebaozdravovaní dokážu do bodky naplniť. 
Vyhovejú každému: Tradícia ajurvédy je hlboko spä
tá s Indiou a so Srí Lankou, kde sa táto metóda odo
vzdávala z pokolenia na pokolenie. Ajurvédski leká
ri, nazývaní vaidya, boli v minulosti súčasťou kaž
dej dediny alebo mesta. Neskôr sa začali formovať 
ajurvédske kliniky. S rozvojom cestovného ruchu 
a s popularizáciou ajurvédy sa na juhu Indie v Ke
rale otvorili prvé ajurvédske rezorty pre zahranič
ných návštevníkov. 

„Chcela som vyskúšať viac rezortov,“ hovorí Fe
dorová. „Turistické ajurvédske centrá na pláži, tra
dičnejšie vo vnútrozemí, ale aj ajurvédske centrá 
považované za najlepšie na svete, kde nezriedka 
stretnete modelky či politikov. Spoločné majú lekár
ske prehliadky na začiatku pobytu, stravu a proce
dúry navrhnuté každému na mieru. Či už zame
rané na detox, redukciu hmotnosti, alebo liečenie 
chorôb.“ 

V striktných ajurvédskych centrách vám odpo
ručia odložiť telefón, počítač a wifi sú len na recep
cii. Päťkrát denne dostanete malú misku s jedlom 
špeciálne pripraveným pre vás a okrem procedúr 

a jogy môžete len od
dychovať. Žiaden ba
zén, šport či práca. 
Pre tých, ktorých se
badisciplína a túžba 
vymaniť sa zo všet
kých svetských lá
kadiel sú predsa len 

o čosi menšie, sú ur
čené o niečo benevo

lentnejšie turistické ajur
védske centrá. Sú pri plá

ži, majú bazén a stravu formou 
bufetových stolov, bar s drinkmi, čaj

mi či s kávou. „Lekár vám odporučí stravu 
a pitný režim, ale ide hlavne o sebadisciplínu,“ do
dáva riaditeľka cestovnej kancelárie. 
Spomalíte, ale ožijete: O pol šiestej ráno, keď v ne
ďalekej dedine zvolávajú na modlitby do chrámov, 
sa začína život v ajurvédskom centre. Najprv rela
xačnou jogou, potom raňajkami, procedúrami a roz
hovormi s lekárom. „Gong oznámil začiatok obeda 
a čakala ma ďalšia procedúra a popoludňajšia joga 
nidri, meditatívne kŕmenie rybičiek v jazere. Po ve
čeri sme sa prešli po rezorte a o 21. hodine sme už 
všetci spali,“ opisuje Norika Fedorová. 

Ajurvédsky pobyt ocenia obzvlášť tí, ktorí chcú 
aktívne vylepšiť svoj zdravotný stav a udržať sa 
čo najdlhšie v plnej sile. V dnešnom uponáhľanom 
svete plnom stresov a starostí nájdete v ajurvéd
skom rezorte upokojujúce miesto, kde možno ne
rušene relaxovať. 

Liečebný pobyt zahŕňa všetky tradičné liečebné 
metódy ajurvédy, medzi ktoré patrí vyvážená dié
ta, jogové cvičenia, meditácie i odborné prednášky. 
Odchádzate s posilneným imunitným systémom, 
uvoľnený, zregenerovaný, plný sily. 

Ajurvédska strava je striktne vegetariánska. Ob
sahuje veľa korenín, kokosového mlieka a zeleni
ny. Hostia si pochvaľujú jej pestré chute a na záver 

pobytu sa sami naučia ajurvédske jedlá pripraviť. 
„Najviac mi chýbala káva a pohár vína,“ priznáva 
Nora Fedorová, ktorá na pobyte schudla tri kilogra
my. Ajurvédsky pobyt mal na ňu aj ďalšie účinky. 
„Po treťom dni som sa prestala ponáhľať a pristihla 
som sa, že kráčam úplne pomaly. Na konci pobytu 
som sa cítila naozaj oddýchnutá, plná energie, ma
la som pocit, že mi spevneli nechty, vlasy, a tešila 
som sa na prvé espreso,“ priznáva.
Dlhší je lepší: Tri týždne bez kávy či pohára vína? 
Nuž, keď sa odhodláte, ani nebudete vedieť ako 
a nabehnete na iný životný rytmus. Rozhodne ten
to pobyt nie je na pár dní. Niektoré centrá vás ne
zoberú na menej ako dva týždne, ale, samozrejme, 
cestovné kancelárie vychádzajú v ústrety aj záu
jemcom, ktorí majú menej času a možno viac obáv. 
„Všetci, ktorí tento pobyt absolvovali, hovoria, že 
tretí týždeň je za odmenu, vtedy sú totiž najlepšie 
procedúry,“ dodáva Fedorová. Najideálnejšie je do
priať si štyri týždne.

V každom prípade by ste mali vedieť, čo od ajur
védskeho pobytu očakávate. Relax, liečbu či hĺbkovú 
očistu organizmu? Ak máte záujem len o relax, po
tom si vyberte kliniky pri mori, kde si každý deň do
prajete masáže, vychádzky a kúpanie v mori. Tento 
typ pobytu však nevedie k hĺbkovej očiste tela ako 
na klinikách s prísnejším režimom a neponúka ani 
zázemie na liečenie závažnejších zdravotných prob
lémov. Na to sú určené rezorty s liečebným progra
mom a so špecializáciou miestneho ajurvédskeho le
kára. Stačí si vybrať miesto a druh liečenia a s tým 
vám pomôže samotná cestovná kancelária. 

Ak vás od liečebného pobytu v ďalekej krajine 
odrádza jazyková bariéra, určite poteší, že ces
tovná kancelária Satur ponúka aj ajurvédske po
byty so slovenskou inštruktorkou jogy. Sloven
ská delegátka prekladá vstupné lekárske pre
hliadky. A cesta za zdravším životom sa môže  
začať. 

MONIKA MIKULCOVÁ

VŠIMLI SME SI

India je kolískou jogy: Jogín musí 
poznať princípy ajurvédy a praktizujúci 
ajurvédsky lekár bez jogy je len 
polovičný lekár.

Kuchyňa je lekárňou: 
Počas pobytu 
v ajurvédskom rezorte 
podstúpite diétu 
pripravenú pre vás 
na mieru. Domáci 
používajú veľa korenín.

Foto: CK SATUR Foto: CK SATUR

Foto: C
K S

ATUR


