
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYURVÉDSKA ONLINE ŠKOLA 
 

Ajurvéda si nájde svoj domov 
v srdciach špeciálnych 

bytostí, ktorých dharma  je 
zachovávať a udržiavať 
tradície múdrosti pre 

účel uzdravenia 
sveta. “  

—Textbook of Ayurveda, zv. 1 
 

 
 



V Elite Ayurcare odkryjete tajomstvo tradície a múdrosti ajurvédy.  
Keď zdieľame a skúmame učenie ajurvédy spolu, ľahšie sa nám kráča v ústrety 
k dlhovekosti, zdraviu a vnútornému blahu. 
 
 

 
• Autentická ajurvéda súvisiaca s moderným kontextom 
 Naučíte sa, čo je sanskrit a porozumiete klasickým textom, pričom sa 
budete pozerať na ajurvédu  z perspektívy, ktorá je v našom modernom 
svete jedinečná.  
 
• Skúsenosti a praktický prístup 
 Naučíte sa hodnotiace nástroje na priame posúdenie stavu človeka.  

 
• Integrovaná  medicínska veda 
 Spoznáte vzájomné  prepojenie s modernou medicínou a ich spoločný 
význam v manažmente liečby. 

 
• Ajurvéda, ktorá si zachováva hlboký duchovný vhľad 
Študujte ajurvédu spôsobom, ktorý ctí integráciu tela, mysle a vedomia a 
čerpá z hlbokej múdrosti védskej tradície.  
 



• Vzdelávanie, ktoré premieňa vás i svet okolo vás 
 Aplikujte túto vedu o liečení a transformujte svet okolo vás. 
 

 
 

 
Ako študenti sa dôkladne oboznámite s princípmi a praxou ajurvédskej stravy a 
životného štýlu, sanskritu, ajuryogy, herbálnej medicíny, anatómie a fyziológie.  
 
Tiež považujte tento čas za čas na zvýšenie sebavedomia, sebestačnosti, 
budovania komunity a dôsledného štúdia ajurvédskych vedomostí a postupov.  
Tento kurz je základným kameňom a má neuveriteľnú šírku a hĺbku. 
Preskúmame filozofiu a zásady  praktizovania ájurvédy. Je to čas hlbokého 
prieskumu kľúčových konceptov ajurvédy. 
 
Všeobecný úvod do ajurvédy, logický prístup na určenie stravovania a zdravého 
životného štýlu pre každého individuálne, domáca detoxifikácia  6 x 90 min. 
 
Naučíte sa začleniť do života svoj vlastný individualizovaný denný režim a vhodný 
výber jedál, spoznáte nové recepty, princípy ajurvédskej nutrície a domáci 
spôsob panchakarmy- teda detoxifikácie . 



 
 
Ayuryoga- spôsob samoliečenia. 2x90 min. 
 
Tieto poznatky sú určené na podporu vzťahu, integrácie vedomostí o vnútornom 
blahobyte. Zohľadňujeme mnoho aspektov klasickej jogy vrátane zameranie na 
zásady životného štýlu, postupy a etické zásady. Tu nejde o kurz asán (fyzické 
držanie tela) alebo výučbu jogy, ale o pochopenie funkcie a práce našej mysle, 
meditačných techník a pránajám (dychových praktík). 
 
Skúsenosti v preventívnej starostlivosti a podpore zdravia 2x 90 min 
 
Spoznáte, ako vyniká choroba a čo jej jej príčinou. Rovnako aký má vývoj a ako 
ju môžeme v každom štádiu ovplyvniť. 
 
Anatómia a fyziológia podľa ajurvédy 2x 90 min. 
 
Zameriame sa na štruktúry a funkcie človeka a pozrieme sa na telo cez šošovku  
západnej perspektívy a postavíme mosty medzi ajurvédou a modernou 
medicínou. 
	
	
	
	
	



Spôsob výučby: 
Individuálny online hovor s web kamerou 
 
Trvanie:  
6 mesiacov apríl- september 
 
Ceny: 
Všetci záujemcovia platia jednorazový registračný poplatok 15 Eur.  
Po podpísaní dokumentov o prijatí do programu sa vyžaduje úhrada programu 
a to nasledovne: 
Platba mesiac vopred- 45 Eur/ mesačne  
 
Študenti na po absolvovaní školy obdržia certifikát „ Ajurvédsky wellness 
poradca“ 


