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Fakta: Ayurvedisk praksis

I Indien er der mere end 240 universiteter, der tilbyder kandidatuddannelsen i ayurvedisk medicin.
Men hvad er ayurvedisk praksis? Og kan man være
sikker på kvaliteten?
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Bemærkning: Susanne deltog i Empathias 16 dage
lange ayurvediske yogarejse til Goa i Indien i slutningen af 2015. Susanne betalte fuld pris for rejsen.
Empathia har betalt Susanne et honorar for tekst til
magasinet. Susanne har haft journalistisk frihed i
forhold til artiklernes indhold og vinkling.

LEDER
Hjertelig velkommen til Empathias første rejsema- har alle fokus på velvære og balance i krop, sind og
gasin med temaet ayurvedisk praksis. Jeg håber, du sjæl. I hvilken grad rejsedeltagerne ønsker at vælfinder det inspirerende.
ge såvel ayurveda som yoga til eller fra, er HELT op
til den enkelte. Tryghed er mit væsentligste fokus.
Jeg udbyder næste ayurvediske yogarejse til Goa i Derfor er rejserne arrangeret fra ende til anden.
Indien fra 5. – 20. marts 2016. I skrivende stund er Undervejs bor jeg tæt på deltagerne, så jeg efter
der pladser tilbage. Jeg anbefaler, at du kontakter de rejsendes behov kan bistå med alt fra coaching
mig hurtigt, hvis du er interesseret i at komme
til tolkebistand, turistguidning og en kærlig arm at
med. Du kan finde meget mere information om
puste ud i.
rejsen på www.empathia.org.

Ayurveda

Lidt om mig
Jeg er 41 år gammel og oprindeligt uddannet socialrådgiver. Jeg har arbejdet med socialt udviklingsarbejde i Afrika og Sydamerika i mange år. Derudover
er jeg uddannet yoga-instruktør og reiki-master og
har en psykologisk efteruddannelse fra psykologhuset Specular i Aarhus.
Efter en alvorlig kræftsygdom i 2013 besluttede jeg
at lægge mit liv om. Jeg ville udleve min drøm om
at blive selvstændig og tilbyde rejser med fokus på
ayurveda, yoga og meditation. Sammen med Jette
Würtz startede jeg Empathia, der i dag er rammen
om mit arbejdsliv.
Fra oktober til april bor og arbejder jeg i Goa i Indien. Her er jeg også yoga-uddannet.
I sommerhalvåret bor jeg i mit
væ
er
ret “C
dejlige kolonihavehus i Aarud ro p fan athe
hus og underviser i yoga
e a å.
t
,
i fire forskellige yogaf t Der astis du h
ar
centre.
bl akt. er k i

ik.
ik de
D
De u ha ke n t he
Ma t m r d oge r. D
rk, ær et
e
t,
Go ker sto der r
r
a2 m
e
e
01 an! ove r
5.
”
r-

Mine rejser til Indien er økonomisk
overkommelige og

Jeg har selv fået mange ayurvediske behandlinger
og vedligeholder min fysiske og mentale balance
med minimum 14 dages behandling inklusive panchekarma (udrensning) om året. Et par uger efter
hver udrensning føler jeg mig som et nyt menneske;
fri for blokeringer og giftstoffer og med en ubeskrivelig mængde energi og livsglæde.

Yoga
Jeg har dyrket yoga i 15 år - primært hatha-yoga.
I Indien valgte jeg alligevel at uddanne mig som
ashtanga-yogainstruktør. Min undervisning er derfor det bedste fra både ashtanga- og hathayogaen,
hvilket vil sige varierede fysiske øvelser med vejrtrækning i fokus og altid med en god afspænding/
meditation til slut.
Jeg brænder for at inspirere andre, så de bedre
kan fastholde eller finde balancen i deres liv. Det er
derfor et helt særligt privilegie at være del af mine
rejsedeltageres proces og opleve, hvordan hver enkelt blomstre op.
Namaste, Cathe Pedersen
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Ayurveda er en 5000 år gammel holistisk livsfilosofi, som har sin oprindelse i Østen. Ayurveda sigter mod at vedligeholde eller genskabe indre og ydre balance. Journalist Susanne
Dencker lagde i november 2015 krop, sind og sjæl til en ayurvedisk udrensning hos Ayurclinic i Goa i Indien. Cathe Pedersen fra Empathia var rejseleder, coach og instruktør i yoga og
meditation.

Ayrvedisk udrensning: rejs ud og find hjem
TEKST: JOURNALIST SUSANNE DENCKER (SUSANNE@
DENCKER.INFO). FOTO: SUSANNE DENCKER OG CATHE PEDERSEN.

mast, strøget, spulet og varmet væk. Jeg er ikke
blevet ligeglad – snarere stilleglad, hvis man kan
være det?

Fanen i loftet roterer og sender en brise ned over
min olieglinsende, blævrende og ustrøgne krop. 55
år med speederen i bund går ikke upåagtet hen.
”Volvo,” tænker jeg. ”Jeg er en volvo; driftssikker, brugsbulet og mere praktisk end pæn.” Jeg er i
fred med det. Med lidt vedligehold og et serviceeftersyn fra tid til anden, klarer jeg, at livet bruger
løs af mig i mange år endnu.

Historien starter et andet sted; sådan er det ofte
med historier. Som løg skræller man ind til kernen
gennem mange lag. Dette er ikke en nøgleroman, så
jeg nøjes med at gå tilbage til tirsdag den 15. september i år.

Det er min sidste dag i Mandrem Beach i Goa - og
dermed sidste dag i massageterapeut Binesh Devasias myndige og kærlige hænder. Jeg ligger på en
komfortabel massagebriks på Ayurclinic blot iklædt
lyserødt Evakostume au naturel. Som jeg har gjort
det 1½ - 2 timer hver dag i 14 dage i træk.
De to gram blufærdighed, jeg pakkede med i kufferten hjemmefra, har Binesh for længst æltet,
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Jeg føler mig lidt slidt. Mange og krævende projekter har taget deres. Belært af bitter erfaring er jeg
i glimt begyndt at tage signaler som hjerteflimmer,
uro, tankemylder, søvnforstyrrelser og høj hvilepuls
alvorligt. Den tirsdag morgen er kufferten derfor
pakket til nogle dage i ro og fred i et fredfyldt B&B
på Nordmors. Lige et hurtigt møde i Viborg, derefter er der selvordineret pause.

Når det vigtige i livet kalder - så kommer man
Not! Min bror ringer. Vores mor er på vej til Viborg
Sygehus med udrykning. Det er alvorligt.

De næste otte uger bliver en meningsfuld, givende
og krævende rejse i effektivt og kærligt samarbejde i familien. Vores seje mor kæmper sig tilbage
til livet efter to blodpropper. Men det står klart, at
vores forældre ikke længere kan klare sig i deres
store, gamle og umoderne hus.
Sideløbende med at min bror og jeg følger både
vores mor og vores far, der også skranter, på i alt
fire danske hospitaler, indretter vi 250 m2 i tre
etager til en midlertidig plejebolig. Vi klargør
også huset til salg, sælger det, tømmer det (Vores
forældre har i 55 år udlevet efterkrigsprincippet
”more is more!”) og får de to flyttet ind i et fint,
ældrevenligt lille rækkehus.
Det er en stor, stor tilfredsstillelse, at det lykkedes
min bror og jeg i et flot samarbejde på så kort tid
at skabe rammerne for, at vores forældre nu har et
meget bedre liv - både helbredsmæssigt og mentalt. I dag er de glade og trygge. I dag kan de overskue deres hverdag igen. En tung byrde er taget
fra deres og vores skuldre.
Tilbage til volvoen. Lige der fem meter før tiltrængt serviceeftersyn, blev den sendt ud på en
særligt krævende strækning. Den klarede det. Jeg
klarede det. Ikke lige elegant hele vejen. Et par
gange gik det ud over mine gamle forældre. Lidt
oftere var det min egen familie, der måtte lægge
ryg til. Og hver dag gik det ud over mit arbejde.
Men det gik ikke ud over den vigtigste opgave: at
få mine forældre trygt og sikkert i vej.

Herover: Massageterapeut Binesh Devasias hænder
hiver mig billedligt talt ned fra loftet.

Ayurvedisk serviceeftersyn
Mandag d. 15. november sidder jeg for første gang i
konsultationen hos Dr. Rohit i Ayurclinic i Mandrem
Beach. Jeg har mødt ham en gang tidligere i Danmark. Der var jeg skeptisk. Nu har mit indre overload lagt en løkke om halsen på tvivlen. Dr. Rohits
venlige, kompetente og imødekommende fremtoning strammer rebet. Det svimler. Min puls hamrer,
som skulle den orkestrere Det Arabiske Hav i mit
kranium. Jeg falder ... og flyder med det, Dr. Rohit
siger, jeg skal. What else can I do?

Herunder: Dr. Rohit Borcar er en moderne mand,
men (mildt sagt) ustabil internetadgang og ditto
strømforsyning afgør, at journalisering foregår
med pen og papir.

”How are you Susanne – having a bit of a jetlag?”
Jeg magter ikke den lange forklaring. Nikker
blot. Dr. Rohit griber mit højre håndled, imens
han placerer tre finger op ad håndledspulsen.
Sådan sidder vi en tid. Tavse. Så skifter han til
venstre. Dernæst den kliniske undersøgelse på
briksen: Hypersensitive reflekser. Hvilepuls på 75.
Blodtrykket er for højt: 145/80. Og vægten? Den
viser 68,5 kg. Ellers intet at bemærke.
Ved skrivebordet er Dr. Rohit klar med resultatet af
kropsanalysen. ”Din
generelle kondition er god. Din
“Aldrig har jeg
klart mest
mødt så kompetent en læge,
dominante
som kigger på årsager i stedet for
dosha er
at symptombehandle.
pitta med
Kan varmt anbefales.”
lidt vata.

Camilla, Goa 2015.
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“Min ryg er, som
gebehandlinger, urtemedicin, daglig yoga og mediMen pitta er
var jeg nyfødt. Før kunne jeg
tation, kostvejledning, lægesamtaler hver anden
i ubalance;
dag, fem dages indtag af stigende mængder ghee
der er alt,
næsten ikke kravle ud ad sengen.
alt for meget (klarret smør der menes at have intercellulær udOg minus seks kg. Det, synes jeg,
ild. Og æng- rensende effekt), lille og stor ’basti’ (hhv. olie og
er super fantastisk.”
stelse. Det er urte-lavement) og til sidst en ’flush’, hvor man via
René, Goa 2015.
som om, du har tarmen skyller giftstoffer ud ad kroppen.

tentakler, der er
agtpågivende i alle ret- Pardon my french!
ninger. Det går ikke i det lange løb.”
Til de, der stadig hænger på, er det betimeligt med
Bum! Der rammer den flinke læge i bulls eye. Imens en advarsel: Intet, absolut intet, af det, der normalt foregår i blufærdig stilhed og i ly af kroppens
jeg sunder mig, forsætter han sin forklaring:
indre mørke, forbliver usagt og uset under en ayurvedisk udrensning.
Ingen mennesker har ens konstituering. Og der er
heller ingen konstitution, der er bedre end andre.
Når et menneskes unikke konstitution er i balance, Empathias rejsegruppe november 2015 talte 10 velhar det de bedste forudsætninger for at udfolde de opdragne danske mænd og kvinder. Og vi forsøgte
at holde den æstetiske fane i luften; ingen beretkvaliteter, det har. Fx er det ofte sådan, at balancerede pitta-dominerede mennesker er fokuserede ninger om mængde, konsistens, mavekneb, luft og
og disciplinerde. De er gode og hurtige til at lære. frekvens imens vi spiste … det holdt … i hvert fald
De kender ikke til dovenskab, og de når hurtigt de- et par dage. Derefter var der ikke hold på en skid.
Bogstaveligt talt. Det var befriende. Bogstaveligt
res mål.
talt. Og (som regel) ret underholdende.
Når de er ude af balance, bliver de stressede, irRejsen hjem igen
ritable, vrede, udadreagerende, føler ængstelse.
Måske forsøger de at dæmpe ilden ved at arbejde
Så starter den ayurvediske del af rejsen. Med vores
mere, løbe hurtigere, præstere mere og være
rejseleder Cathes omsorg og med hendes overblik
endnu mere disciplinerede og fokuserede. Så skal
over hver enkelt deltagers processer og med en røder måske flere stimulanser til at holde den køren- rende støtte fra de andre i rejsegruppen hengiver
de: kaffe, alkohol, mad, narkotika. Så øges ilden og jeg mig til det store i det små. Det er en indadubalancen endnu mere.
vendt rejse. Men det er også en proces, der inviteBum! Der rammer den stadigt flinke læge igen plet. rer til åbenhed. Jeg har en uvandt fornemmelse af,
at jeg tiltagende ubesværet møder andre med ro,
What to do?
nysgerrighed og tillid.
I de næste 14 dage skal jeg gennemgå en såkaldt
panchakarma (udrensning) der i udgangspunktet
består af 1½ - 2 timers forskellige daglige massa-
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Empathias rejsegruppe november 2015 hilser
solen godnat ved Mandrem Beach ud over
Det Arabiske Hav.

Det store i hverdagsrutinen
Jeg holder af monotonien i rejsens
’hverdag’. Op kl. 5.45. Syv kilometers
barfodsløb langs havet imens strandens
morgenmennesker og dyr vågner.
Yoga i vores yogashala med Cathe som
instruktør fra kl. 7.00.
Dernæst enten rituelt indtag af ghee
(smager som formuldet får lagret i ged
og vendt i okse) på verandaen foran Dr.
Rohits klinik, eller morgenmad ’homemade with love’ i Mama Annus Cafe
tæt på vores hyttelandsby. Intet over
den mad og omsorg som gruppen får i
den lille spraglede cafe med hynder på
gulvet, Kristus på væggen og urtete på
kanden.
Kl. 11.30 på Ayurclinic til 1½ - 2 timers
massage forestået af Binesh. Han er
en af de bedste massageterapeuter,
jeg nogensinde har overladt min splitterravende nøgne krop til. Hver dag
hensynker jeg i slowmotion pakket ind
i olier, gode hænder, nydelse, varme,
blide lyde, flashback, drømmerester og
tankestumper.
Tilbage til sen frokost hos Mama Annu.
Resten af eftermiddagen foregår enten
i ske med de rullende, varme bølger i
havet, eller i skyggen på en lille cafe,
eller på terrassen ved min (interimistiske) bambushytte med computeren
som aftager af mine ord og billeder eller på evig vandring i bodgaderne efter
tørklæder og syngeskåle til kufferten.
Dagene slutter med meditation ved havet, så aftensmad – og godnat.

En lettet rejsegruppe. Omtrent 30 kg. var det samlede vægttab.

Yoga i Dunes yogashala hver morgen med Cathe som inspirerende underviser.

Pludseligt tungsind
Efter lidt mere end en uge – på fjerde
ghee-udrensningsdag - falder hammeren. Jeg er advaret om, at den kan
komme. Jeg har sovet 10 timer i træk,
men er alligevel dødtræt. Tung. Irritabel. Kan næsten ikke slæbe mig langs
stranden på morgenturen. Er sydende
til yoga: Er opvarmningsdelen ikke
bare aaalt for langsom? Og flowdelen?
Tror Cathe, at vi er eliteyogaudøvere
alle sammen?
Under dagens massage er jeg bevidstløs. Orker knapt frokost hos Mama
Annu. Hele eftermiddagen sover jeg
væk. Vågner sidst på dagen; træt og
trist. Er det dét her, jeg har betalt for?
Mit hjerte hamrer, jeg klamsveder og
lugter af gammel ged, og tankerne
maser rundt i hovedet på mig.

Home-made with love - præcis sådan smager Mama Annu og
datteren Lalitas mad.
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Dagen efter til lægekonsultationen konfronterer jeg Livet vil mig det godt
spidst Dr. Rohit.
Jeg møder dagen uden mit vanlige panserglas. Fuld”Det er helt, som det skal være,” svarer han mildt. månen giver slip over havet og viger for solen, der
”Jeg har af hensyn til maksimal udrensning skruet
tager til i styrke over land. Bølgernes tålmodige rullidt op for ilden i din behandling. Så oplever du
len rammer det hele ind. Det er så fint.
symptomerne, du kender, igen. Det vender i morgen
eller senest om to dage i forbindelse med din flush. En smuk, ældre kvinde i sari og på bare tær går
morgentur ved vandet. Vi får øjenkontakt. Et dybt
Kan du være i dét, tror du?”
og oprigtigt smil fra ét hjerte til et andet. Det siFlush-day
trer i min krop. Af glæde, af rørelse og af taknemmelighed. Livet vil mig det godt.
Flushen – udskylning af giftstoffer som ghee’en siges at trække ud fra alle dele af kroppen og ind i
Jeg løber videre med fusserne i det varme, salte
tarmen - toppet med faste og diarréfremkaldende
vand. Det er ikke havvand, der finder vej ned ad
urteudrensning bider forskelligt på medlemmerne i kinderne på mig.
min rejsegruppe.
Sidste konsultation hos Dr. Rohit. ”Der er fin baNogen slipper med lidt muren i maven, imens andre lance nu,” siger han. ”Fire has gone down. Pitta has
ligger i timer med regulære mavekramper. Nogen
gone down. There is vata and kapha now. Your pulse
er på toilettet få gange, andre, som overtegnede,
is very fine. How do you feel?”
løber i pendulfart. Og bambushytter ER udfordret,
Jeg føler mig rolig og tryg. Tallene er også med mig.
hvad angår lydisolering! Men følelsen af – og jeg
beklager igen ordvalget – at komme af med en mas- Min hvilepuls er faldet fra 75 til 55. Mit blodtryk er
faldet fra 145/80 til 125/80. Min vægt er faldet fra
se lort, er en renselse, kropsligt og mentalt.
68,5 til 66 kg.
Næste morgen – på niende dag - vågner jeg og føler
mig sært befriet og levende. Jeg løber på stranden Takket være Dr. Rohit, hans team og rejseleder
med lette ben. Jeg er let i hovet. Let i tanken. Det Cathe Pedersen har jeg fået vendt et jerngreb af
stress til ro og tyngde. Det føles lidt ... uvant. Men
sidste er ikke hverdagskost for en rutinepessimist
mon ikke det alligevel er her, jeg skal forsøge at
som mig.
blive hængende; hjemme i mit eget hus.
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I skrivende stund er det en god uge siden, jeg
kom hjem til Danmark. Udrensningsprocessen er
stadig i gang. Nogle uger endnu har jeg fået fortalt. Jeg mærker det ved, at jeg er træt. Meget
træt. Dejligt træt. Helt forståeligt og velfortjent
træt.
Nej tak, jeg skal ikke have fem kopper kaffe for
at overkomme trætheden. Eller tre flødekager.
Eller en halvmaraton i stormvejr. Eller en fest
med tre flasker rødvin.
Jeg skal såmænd bare hvile mig lidt. Ro og tyngde. Så enkelt er det.
Hystade detox
Jeg slutter med at citere en telefonsamtale, der
foregik, imens jeg var i Indien. Jeg talte med min
yngste søn, der er 13 år gammel:
Albert: ”Mor, du lyder GODT NOK afslappet!”
Mig: ”Hvad hvis jeg kommer hjem sådan?”
Albert: ”Det er fint nok. Det må du gerne.”

Hjertelig og imødekommende, det er Dr. Rohit Ratankumar Borca. Og lidt utålmodig - som
en ung og ambitiøs britisk diplomat, farer det igennem mig, imens vi sætter os til rette på
hver sin side af skrivebordet i hans enkle men farvestrålende konsultation i Ayurclinic på
Mandrem Beach i Goa.

Dr. Rohit – en holistisk praktiker
Tekst og foto: Journalist Susanne Dencker.
susanne@techcare.dk
Vi skal snakke om ham og hans gerning som ayurvedisk læge. Om hans klinik. Og om hans syn på
sundhed og sygdom. Om vestlig og ayurvedisk tilgang.

Sikkerhed er fornuftigt
Vi varmer op i den verdslige genre. Den 34 år gamle læges bil brød sammen dagen forinden. Derfor
var han i morges, da jeg hilste på ham på gaden,
på vej til sin klinik på motorcykel. Med en fornuftig rygsæk over skuldrene, fodformede sandaler
OG en sort full face-styrthjælp solidt spændt fast
på hovedet.
Jeg bemærker småfnisende, at Dr. Rohit er den
første og eneste inder, jeg i snart 14 dage har set
med styrthjelm. Ikke fordi anledningen ikke har
været der; gaderne vrimler med scootere og motorcykler med fem, seks voksne og børn i sandwich
fra bagagerammen bagerst til styret forrest.
Dr. Rohit flækker fra øre til øre: ”Jeg er en gift
mand, og sikkerhed er jo fornuftigt!”
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“Det overstiger
alle mine forventninger.
Jeg har det godt nu. Både undersøgelser og behandlinger har
At være inder
været
trygge og gjort med så stor
og til full face
nænsomhed. Jeg er helt rørt.”
har begrænset
Anne Grethe, Goa 2015.
med ayurvedisk
praksis at gøre.
Men, tænker
jeg, det er måske alligevel et godt symbol på manden og hans
tilgang. For det er sådan, han er; en fornuftig
mand. En tryghedsskabende mand. En mand der
tager sit kald, sin viden og sit ansvar som ayurvedisk læge særdeles alvorligt. Ikke for at polere sit
ego. Men for at gøre en forskel for sine patienters
trivsel og sundhed.

Don’t say it – show it
Disse empatiske kvaliteter er ikke smykker, Dr. Rohit selv bryster sig med. Det er mig, der påstår, at
de er der.
Det gør jeg, fordi jeg i behandlingen har oplevet
en grad af omsorg og agtpågivenhed, som jeg ikke
tidligere prøvet at få fra en læge. Fx når Dr. Rohit
sent om aftenen sms’er til vores rejseleder Cathe Pedersen og beder hende om en aktuel status

på, hvordan den enkelte i gruppen har det lige
nu? Eller når han 24 timer i døgnet stiller sig til
rådighed for bekymringer, spørgsmål eller behov
for forsikring om, at alt går, som det skal. Eller
når han uanset at hele Indien fester i anledningen
af en af årets store højtider – Divali – alligevel er
helt til stede, når han holder aftenforedrag for os
om detaljerne i ayurvedisk livsforståelse. Eller når
han hver eller hver anden dag finjusterer og optimerer hver enkeltes behandling, så vi får så optimal en effekt af den udrensning (panchakarma),
som vi alle i gruppen uden pres fra hverken Dr.
Rohit eller Cathe valgte at gennemføre.

Studerende 14 timer i døgnet
Dr. Rohit, der er født i Goa, var blot 16 år gammel, da han beslutte sig for at studere ayurvedisk
medicin på det præstigefyldte Goa Universitet
ved Shiroda. Knapt seks år senere kunne han
skrive Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery
(B.A.M.S.) på sit CV.
”På universitet foretager du dig kun tre ting: Du
læser om dagen, om aftenen er du i praktik på
hospitalet superviseret af din mentor, og om natten sover du. Tungt! ”Dr. Rohit smiler igen og fortsætter uden den mindste selvmedlidenhed: ”Det
er et stort privilegie at få lov til at studere. Og du
bor jo på hospitalet sammen med de andre studerende. De er ligesom din familie! ”

Ayurvedisk praksis – et håndværk
På universitetet blev det teoretiske grundlag lagt
såvel for somatisk og konventionel sygdomsforståelse som for den holistiske ayurvediske praksis.
Dr. Rohit understreger, at ayurvedisk lægegerning

Dr. Rohit (stribet skjorte) sammen med massageterapeuterne i receptionen i Mandrem-afdelingen.

i særligt grad også er et håndværk, der kun kan
læres med masser af praksis.
”Det første halve år spurgte min ayurvediske mentor på hospitalet hver dag, når jeg havde øvet mig
i pulsdiagnose: ”Hvad mærker du? ”Igen og igen
måtte jeg svare: ”Ingenting”. Men langsomt blev
min sensitivitet skærpet, og jeg fangede mere og
mere af, hvad min mentor forsøgte at lære mig.
At lære at mestre ayurvedisk diagnostik kræver
lang tid og rigtig meget praktik. Her er det en stor
fordel, at vi er mange i Indien!” Dr. Rohit klukker
igen.

Din krop - din bedste ven
Dr. Rohit koger Ayurveda ned til den enkeltes evne
til virkeligt at lytte til kroppen; det den siger, og
det den ikke siger:
”Din krop er unik, og den taler til dig hele tiden.
Den forsøger at finde balancen. Ikke mindst når du
spiser. Den melder klogt og præcist tilbage til dig.
Hvad den trænger til, og hvad den ikke har godt
af. Så respekter din krop. Lyt til den. Så respekterer du dig selv og kan leve i bedre balance.”
Siden studietiden har Dr. Rohit videreuddannet
sig bl.a. i Pune, Kerala og i Mumbai. Sideløbende
har han etableret sine to ayurvediske klinikker i
Goa – begge under navnet Ayurclinic. Den ældste
og mindste klinik ligger i Baga Beach. Den nyeste
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“Imponerende hvad
Dr. Rohit og behandlerne kan.
Dybt, dybt professionelt. Mit eksem er væk, jeg har tabt mig,
og der er ro på nu.”
Lene, Goa 2015

og lidt større
klinik ligger
i Mandrem
Beach. Begge
klinikker er
efter dansk
standard
meget enkle.
Der er, hvad der skal være, men absolut ikke
mere.
På klinikkerne er der ansat 11 veluddannede massageterapeuter af begge køn og en fysioterapeut
med speciale i yoga og fitness. Dr. Rohit bistås
derudover af Dr. Siddhesh S. Bandekar (også
B.A.M.S.) og et par administrative medarbejdere.

Drivkraften
En ung læge med en voksende forretning nu med
15 ansatte. Og med internationale kunder. Er det
profit, der driver værket?
”Din motivation som ayurvedisk læge skal
være kunsten at hele og hjælpe andre.
Hvorfor? Hvis du mest af alt drives af at
tjene penge og af egen vinding, så fodrer du din egen indre ubalance og mister
derved din fornemmelse og indføling for
dine patinter. Og så mister du evnen til at
udføre dit arbejde og din evne til at konkludere rigtigt på dine patienters vegne.”

Tour de Europa
Når monsunen lukker Goa fra juni til oktober, rejser nygifte Dr. Rohit sammen
med sin kone, der er tandlæge, rundt i
Europa. I de seneste 5 – 6 år har turen
inkluderet nogle uger i Danmark. Rejsens formål er at behandle patienter og
ikke mindst at udveksle erfaringer med
kollegaer og partnere såvel fra det konventionelle sundhedsvæsen som fra den
ayurvedisk praksis. Han gennemfører også
en lang række foredrag om sin passion
for ayurveda. Den til trods er hans pragmatiske råd altid, at hvis man lider af en
sygdom, er det overordentligt klogt både
at række ud efter det virksomme fra den
konventionelle vestlige tilgang og det
virksomme fra den holistiske ayurvediske
praksis.

Topkarakter på tripadviser.com
Danske Lone Jensen er en af de 53 tilfredse anmeldere af Ayurclinic på rejsesitet tripadviser.com.
Lone skriver:
”Som sygeplejerske på en intensivafdeling, skal der en del til at imponere mig.
Men Dr. Rohit gjorde det. Han vil aldrig
overtale sine patienter til at droppe
konventionel behandling til fordel for
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ayurvedisk behandling. I stedet vil han motivere
patienterne til at få optimal behandling fra begge
verdner.”
Det er for længst blevet mørkt i Mandrem Beach.
Sidste patient er tilset. Klinikken lukker. Dr. Rohit
spænder sin sorte full face – grundigt! Tænder
motorcyklen, hilser og sætter kursen hjemover.

“Jeg har aldrig nogen
sinde følt mig taget så godt af.
Det er som om, at dr. Rohit og hans
team lægger hele deres sjæl i, at vi
skal have det godt.”
Connie, Goa 2015.

Ayurveda er en 5000 år gammel holistisk sundhedspraksis. Oversat fra sanskrit betyder ayurveda ”livets videnskab”. Ayurveda stræber mod at opretholde eller genoprette hvert enkelt
menneskes medfødte naturlige balance i krop, sind og sjæl. Ayurveda forholder sig også til
at styrke det enkelte menneskes empatisk kontakt med andre mennesker og dets medansvar
for miljøet.

Ayurveda: en gennemprøvet praksis for velvære
TEKST OG FOTO: JOURNALIST SUSANNE DENCKER
FRA TECHCARE (SUSANNE@TECHCARE.DK)
Ayurveda praktiseres først og fremmes i østen især i Indien, Sri Lanka og i Nepal, hvor det anslås,
at ca. 70 - 80% af befolkningen bruger praksissen i
forskelligt omfang. I de seneste 30 - 35 år har flere
og flere fra vest taget praksissen til sig.
Det er en tilsnigelse at kalde ayurveda for alternativ, da den har været praktiseret betydeligt længere tid og været mere udbredt end konventionel
vestlig lægevidenskab. I Indien har man da også
side om side med Ministry of Helth and Family Welfare et Ministry of AYUSH (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy).

Sundhed og sygdom i øst og vest
Der er væsensforskel i den østlige tilgang til sundhed – herunder også ayurveda - og konventionel
vestlig lægevidenskab.
Noget forenklet kan man sige, at østlige traditioner først og fremmest fokuserer på at opretholde
sundhed – altså sygdomsforebyggelse. Dernæst på
at helbrede. Og vejen til helbredelse er, at en holistisk indsats skal hjælpe den enkelte med at re-balancere det, der er kommet i ubalance og derefter
kommet til udtryk som sygdom.

domsbillede så meget ude af balance, at ayurvedisk
handling ikke længere rækker, henviser de ayurvediske læger til konventionelle kollegaer.

Ethvert menneskes konstitution er unik
Ayurveda opfatter hvert enkelt menneske som en
unik konstituering imellem tre overordnede persontyper (doshaer): vata, pitta og kapha. Hver dosha
består af to elementer:
•

Vata: her er elementerne luft og atmosfærisk rum (space) dominerende.

•

Pitta: her er elementerne ild og vand dominerende.

•

Kapha: her er elementerne jord og vand dominerende.

Vores unike konstituering påvirker ikke bare den
tendens, vi har til en bestemt kropsform men også
vores præferencer for mad, vores fordøjelse, vores
temperament, vores kvaliteter – følelser, evner – og
vores sociale kompetencer.

Ethvert menneske skal behandles unikt

I den ayurvediske praksis tilbyder man en helt individuel tilrettelagt ’pakke’ bestående fx af konstitueringsundersøgelse, kostvejledning, forskellige udrensningsmetoder alt efter konstituering, massage,
I den konventionelle vestlige lægevidenskab er fo- urtemedicin, yoga, fysioterapi, meditation, samtakus først og fremmest at helbrede sygdom. Altså er ler og livsstilsvejledning. Selv om der er mange og
det forebyggende fokus ikke traditionelt i forrang. konkrete råd til de forskellige persontypers kost, så
Og i helbredelsen af sygdom har den konventionelle anerkender den ayurvediske praksis, at det er den
lægevidenskab en tradition for at fjerne den syge enkelte, der til syvende og sidst kan og skal mærke,
om noget er godt eller knapt så godt.
del – enten kirurgisk, terapeutisk eller medicinsk.

I dag fungerer ayurvedisk og konventionel lægevidenskab side om side i Indien, Sri Lanka og Nepal.
Der bølger fra tid til anden kompetencestridigheder
faggrupperne imellem. Men det praktiske samarbejde fungerer som regel; er et menneske generelt
i mistrivsel men uden fremskredne somatiske diagnoser, sender
den konven“Det har været en
tionelle læge
fantastisk rejse. Jeg har virpatienten
kelig rykket mange, mange græn- videre til
ser. Og ro - jeg har fået en utrolig en ayurvedisk læge.
ro. Min hovedpine er væk.
Modsat er et
Håber det fortsætter.”
somatisk syg-

Sara, Goa 2015

Uddannelsen til ayurvedisk læge
Uddannelsen i ayurvedisk medicin (Bachelor of
Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.)) er en
5½ årig kandidatuddannelse. I de første to år har
den stort set de samme fag som den konventionelle
lægeuddannelse. I de efterfølgende 3½ år specialiserer den studerende sig i ayurvedisk medicin.
Uddannelsens sidste del inkluderer både teoretisk
undervisning i dagtimerne på universitet og praktik
om aftenen på et hopital superviceret af en erfaren
ayurvedisk læge. Det er således ikke ualmindeligt
med en arbejdsdag på 12 - 14 timer.
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Udrensende ghee smager en del værre
end det ser ud.

Massage i
forskellige former
er en væsentlig del
af den ayurvediske
behandling.

Pulsdiagnosen
er central
i den ayurvediske
læges undersøgelse.

Yoga og ayurveda
er to sider af
samme mønt.
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I Indien er der mere end 240 universite“Igen og igen kommer
ter, der tilbyder kandidatuddannelsen
den der taknemmelighed
i ayurvedisk medicin. Og selvom mynover, at jeg er med på denne
dighederne har indført standarder for
rejse, og at jeg får bekræftet, uddannelsen, har der i de senere år
været en del bekymring gående på
at jeg er sund og rask.”
ujævn
og mangelfuld uddannelsesSussan, Goa 2015
kvalitet. Der er derfor al mulig grund
til at være kritisk, når man vælger den
læge, der skal forestå ens ayurvediske
behandlingsforløb.

Manglende evidensbaseret dokumentation
Ayurvedas styrke er, at praksissen virker. Dens helt store svaghed set
med vestlige briller er, at de ayurvediske læger ikke har særligt travlt
med at producere evidensbaseret dokumentation for, at ayurveda virker. Det skyldes bl.a. tradition. Hvorfor bevise at noget virker, når det
har virket i klinikken i 5.000 år! Det skyldes også, at ayurveda læser
det enkelte menneske som en kompliceret unikamodel. Én stressramt
patient med for højt blodtryk kan især profitere af helkropsmassage.
En anden patient med stress har bedre gavn af en anden type behandling. Det kalder på et kvalitativt svar, der passer dårligt i et konventionelt forskningsdesign.
Kilder:
•

NCBI National Center for Biotechnology Information

•

Et pukka Liv, Sebastian Pole

•

Ayurveda – a life of Balance, Maya Tiwari

•

Ayurveda Medical Association of India

Meditation giver mange
- ikke alle - bedre kontakt med
kroppen. Derfor anbefaler ayurvediske læger ofte, enten at man hver
dag mediterer, eller at man hver dag
finder 15 minutter til ‘at falde
i staver’ med vilje.
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Blot tre kvarters spadseretur syd for den tætpakkede og pulserende strand i Arambol i Nordgoa ligger Mandrem Beach. Fredelig – men ikke kedelig!

Mandrem Beach - Goa at its best
TEKST OG FOTO: JOURNALIST SUSANNE DENCKER
FRA TECHCARE (SUSANNE@TECHCARE.DK)

rygsækrejsende med lommesmerter – viger for solhungrende turister.

Flere timer før solopgang er der aktivitet på den
brede, hvide sandstrand. Midt på natten hjælper de
lokale fiskere hinanden med at få en håndfuld farvestrålende både i havet. For dagsfriske fisk er en
selvfølge på menuerne hos områdets mange spisesteder. Med bugen fuld returnerer bådene til stranden klokken godt seks. Solopgangen får samme tid
kystlinjen til at vågne; blidt og langsomt som pulsen
er her i Goa.

Strandens mange herreløse hunde er fredelige.
Morgenbrisen giver dem energi til at piske rundt på
kryds og tværs af alle, der opholder sig i vandkanten; de barfodsvandrende kvinder i smukke sarier,
muskelsvulmende turister i særegne gangarter og
alle yoga-turisterne, der slår fikse krøller på kroppen.

Byen får øjne
Netfiskerne går et stykke ud i havet. Der står de
med afstand til hinanden - som årvågne rovfugle;
disciplinerede og ubevægelige. De venter på netop
den bølge, der bringer fisk med sig. Imens rør
strand-liggestolene på sig. Nattens sovende gæster – sæsonarbejde tjenerne og kokke, tiggerne,
de hellige mænd, strandhandlerne og en enkelt

16 ...

Et par lokale mænd børster ihærdigt tænder, imens
en meget slank og smuk ældre mand i vand til knæerne gennemfører en langsom Qi-gong-serie igen og
igen. Det er ikke nødvendigt med en facebookstatus, for at minde mig selv om, at jeg ”føler mig lykkelige lige nu”.

En by i samlesæt
Umiddelbart fra stranden mod øst fortættes restauranterne og bliver til en lille by centreret omkring
Mandrem Road. Det meste i byen er semiperma-

nent; personalet, restauranterne,
småboderne, de ayurvediske
massageklinikker, scooterudlejningerne, yogashalaerne, skønhedsklinikkerne og de mere – ofte
mindre - luksuriøse ressorts med
bambushytter. Semipermanent
fordi monsunregnen fra maj/juni
til september/oktober skyller alt,
der ikke er endog meget nagelfast, i havet.
Bor man i byen i dage eller uger,
skal man gøre sig umage for ikke
at komme i snak med de mange
handlende og få deres historier
ind under huden.
Mama Annu
Semipermanent, sådan er vores madmor Mama
Annus restaurant også. Hun, hendes mand og
hendes datter Lalita kommer fra den hellige by
Varanasi i Nordindien. I de sidste otte år har
hun fra oktober til maj lejet en lille bygning
tæt ved stranden. Et ydmygt skilt fortæller, at
her er Mama Annus Cafe.
”All home-made with love” lover madskiltet på
væggen i det lille farverige spiserum. Og efter
14 dages ’All Inclusive’ i restauranten tør jeg
godt slå fast, at det er sådan, det er.

Mama Annus forplejning er en rejse i farverig og
velsmagende indisk mad krydret med så meget
kærlighed, hjælpsomhed, humor, ydmyghed,
fleksibilitet og gæstfrihed, at selv denne skribents superlativer må give op.

22 år og for længst forsørger
Stemningen i Mandrem er andante, venlig og
med et svirp af pushy salg, som man nemt og
uden problemer kan parere med et venligt (men
bestemt) Nej Tak!
En af sælgerne fortæller,
at hun er 22 år. Altså
er hun jævnaldrende
med min datter. Og
smuk og begavet som
min datter.

“Mama Annu er
fantastisk. Det må du
ikke lave om på! Det er
bare helt perfekt.”
Anja, Goa 2015
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Men så ophører lighederne. Hendes mand er arbejdsløs. Sammen har de en datter på fem år og en
lille søn på et år. Hver dag ugens syv dage otte måneder om året arbejder hun 14 timer for at forsørge
sin lille familie. Enten i sit lille skur, hvor hun sælger spraglet turisttøj og smykker eller på stranden
med en tung bunke tørklæder over den ene skulder
og i den frie hånd en trådrulle.

Midt i bodgaden har han sin kunsthåndværksbutik.
Her sælger han smukke smykker i 100% sølv, syngeskåle, skulpturer og festivaltøj.
”I am a Tibetan and a Buddhist! I have a fair and a
fixed price.” Og sådan er det i dén butik. Ro til at
kigge og en fast, lav pris – og venlighed uanset om
du køber noget, eller om du går tomhændet derfra.
De mange kunder i butikken konfirmerer, at ærlig
og åben forretningsstrategi ofte virker bedst - også
i Indien.

Tråden bruger hun dygtigt som værktøj, når hun
pelser turisters vildfarne hår – som fx mit særdeles
virile overskæg - for en håndfuld rupiers. Jeg forstår så godt, at hun af og til presser salgsretorikken Tibetaneren har modsat så mange andre af de tilrejsende handlende sin kone og sin yngste søn på
til bristepunktet.
fire år med sig til Mandram Beach i sæsonen. Under
Tibetaneren
monsunen bor de i et tibetansk samfund i midt/syd
Indien. Familien tæller også en dreng på syv år.
I langt de fleste butikker på Mandrem Road, især
hvor der handles tøj, smykker og kunsthåndværk,
”Last year I sent my oldest son to a boarding
skal der pruttes indædt om prisen. En tommelfinschool. In two years my youngest son will follow.
gerregel er, at man skal ende med 1/3 af startpriThat is why I am working so hard. I want my sons to
sen. I forhandlingsprocessen når retorikken svimlen- have a good education and a good life.”
de højder. Der kastes rundt med himlende blikke,
sultne børn og syge mostre. Sådan er det bare. Men Han viser mig billeder af sine drenge. Hans reserverede ansigt lyser op i store smil. Øjnene bliver
ikke hos ’tibetaneren’.
blanke. En gang om ugen snakker han i telefon med
den ældste, og en gang om måneden
tager han sammen med sin kone natbussen til kostskolen. Fire dyrebare
timer får de sammen, inden bussen
kører retur til Mandrem.
”Er det ikke umenneskeligt hårdt
at undvære sit barn på den måde,”
spørger jeg!
Nej, tibetaneren bider ikke på krogen med selvmedlidenhed. Han er
en tilfreds mand, for hans butik går
så godt, at han kan sikre sine sønner
en uddannelse og dermed et godt
liv. Mere ønsker han ikke.

Solnedgang
Jeg går tænksom hjem mod min
bambushytte. Scooterne og bilerne
dytter. Ikke hidsigt og anklagende,
som i Danmark, men venligt og for
at advare mig om, at de er lige bag
ved.
En mand kommer gående med småkager. Han rækker mig inviterende
fadet; et lille hotel åbner i gaden –
der deles gavmildt rundt. God karma
avler god karma. Grisene runderer
smågryntende. Solen er så småt ved
at vige for aftenmørket.
Det er klart i vejret. Hvis jeg skynder mig, når jeg solnedgangen over
Det Arabiske Hav. Hytten må vente.
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