
 

Jedyny w Polsce profesjonalny KURS NA KONSULTANTA AJURWEDY 
według programu opracowanego przez dr. Partapa Chauhana – jednego  
z najlepszych lekarzy ajurwedy w Indiach i założyciela renomowanego 
instytutu Jiva Ayurveda (www.jiva.com).  
 
Kurs jest certyfikowany przez Instytut JIVA.



Dlaczego kurs na konsultanta ajurwedy  
to dobra inwestycja? 

Podczas zajęć w szkole ajurwedy, prowadzonych przez lekarzy ajurwedyjskich  
z Jiva Ayurveda, będzie można zdobyć kompleksową wiedzę o najstarszym  
na świecie, holistycznym systemie medycznym, jakim jest właśnie ajurweda.   
 
 
Kurs daje możliwość wykonywania zupełnie nowego zawodu – konsultanta 
Ajurwedy. 

Otwiera perspektywy osobom z holistycznym podejściem do zdrowia, w 
poszerzaniu wiedzy w zakresie dietetyki, stylu, życia oraz ziołolecznictwa.  

AUTOR KURSU 

Dr Partap Chauhan 

Dr Partap Chauhan, BAMS Ayurvedacharya 

dyrektor medyczny Instytutu Jiva Ayurveda.  

Dr Chauhan jest twórcą programu Kursu 

konsultanta ajurwedy stopień I oraz prowadzi 

zajęcia modułu II rocznej szkoły ajurwedy. 

Dr Chauhan jest jednym z niewielu ekspertów od ajurwedy, który studiował,  

a obecnie praktykuje ajurwedę w jej oryginalnej formie. 

Jest ekspertem w dziedzinie oryginalnych leków ajurwedyjskich, włączając w 

to rasa shastra oraz nauczania ajurwedy w jej najczystszej formie.  

Jego marzeniem jest, aby ajurweda zagościła w każdym domu oraz żeby na 

świecie zapanowało zdrowie, szczęście i pokój.



Dla kogo przeznaczony jest kurs? 

Dla każdej osoby, która chce zadbać o zdrowie swoje i swoich najbliższych. 

Dla osób zainteresowanych holistycznym podejściem do zdrowia 
rozumianego jako równowaga między ciałem, umysłem i duchem. 

Dla dietetyków, masażystów, fizjoterapeutów, naturoterapeutów oraz innych 
osób oferujących usługi prozdrowotne i zabiegi pielęgnacyjne, aby poszerzyć 
swoją wiedzę, umiejętności i zakres oferowanych usług. 

WYKŁADOWCA KURSU 

Dr Garima Khajanchi 
Dr Garima Khajanchi – lekarz medycyny 
ajurwedyjskiej, od 15 lat lekarz w klinice Jiva 
Ayurveda. Doktor Garima Khajanchi prowadzi 
zajęcia na kursie konsultanta ajurwedy od 
ponad 10 lat.  
Jej wiedza i bogate doświadczenie w pracy  
z pacjentami oraz umiejętność przekazania 
zdobytej przez lata praktyki wiedzy, czyni ten 
kurs po każdym względem wyjątkowym. 

Doktor Garima w prowadzone przez siebie zajęcia wkłada całe serce,  
w sposób prosty i zrozumiały potrafi wytłumaczyć zawiłości ajurwedy. 
Jej głęboki szacunek i zrozumienie wiedzy ajurwedyjskiej sprawia że ajurweda 
staje się nieodłącznym elementem życia każdego z uczestników kursu.  
Jest doskonałym specjalistą w zakresie masaży i zabiegów ajurwedyjskich 
oraz panchakarmy. 



Terminy spotkań  
Marzec        20, 21, 22, 27, 28, 29 
Kwiecień     3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 24, 27, 28 
Maj               4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 29 
Czerwiec.    1, 5, 9, 12, 15, 16, 19  

Godziny zajęć online 9.00-11.00 

Program kursu 

Wprowadzenie i podstawy zasad ajurwedy  
 
Ajurwedyjskie spojrzenie na ciało  

Dosze i Prakriti (urodzeniowa natura człowieka)  

Funkcje, właściwości i działanie w ciele każdej z dosz  

Dinacharya – ajurwedyjski porządek dnia   
(Od tego momentu zaczynamy wprowadzać w życie ajurwedyjski porządek 
dnia, na koniec kursu uczestnicy zostaną poproszeni o podzielenie się 
swoimi doświadczeniami)  
 
Omówienie kwestionariusza na określenie typu konstytucyjnego – prakriti  
 
Praca w grupach z kwestionariuszem na typ konstytucyjny 
Dosze i subdosze 
Dhatu – tkanki w ciele 
Omówienie sposobu ich formowania 
Srotas – kanały w ciele 
Agni – ogień trawienny oraz pozostałe ognie w ciele 
Mala – naturalne odpady przemiany materii  
 
Część praktyczna – test na określenie ilości toksyn(ama) w ciele 
Ritucharya – postępowanie zgodne z porą roku 
 
Naturalne potrzeby człowieka i ich znaczenie dla zdrowia 
6 etapów powstawania choroby 
Vrikriti (stan nierównowagi) omówienie kwestionariusza  
Metody diagnostyczne w ajurwedzie 
Przyczyny powstawania choroby 
Panch Nidana – pięć narzędzi diagnostycznych 
Badanie pacjenta i choroby. Dwu, trzy, sześcio, ośmio i dzisięcio etapowe 
badanie pacjenta 
Praca w grupach przy kwestionariuszu vrikriti 
Samprapti – mapa choroby, jak ją tworzymy



Co musisz jeszcze wiedzieć o kursie? 

Kurs prowadzony jest w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na 
język polski. 

Ilość miejsc na kursie jest ograniczona. 

Kurs kończy się egzaminem, po jego zdaniu otrzymuje się certyfikat 
ukończenia kursu konsultanta ajurwedy I stopnia wystawiony przez Instytut 
Jiva Ayurveda i Atma Akademię Ajurwedy.

Cennik 

4900 PLN 

72 H ZAJĘĆ 

36 SPOTKAŃ ONLINE 

DOSTĘP DO NAGRAŃ Z KURSU 

Rezerwacją miejsca jest wpłata 1500 zł 
zadatku na konto:  
93 1020 1185 0000 4402 0341 8332 

Kontakt 

Edyta Sicińska |  512 326 111   
Elżbieta Żuk – Widmańska | 512 600 710 

info@akademiaatma.com 

Atma Akademia Ajurwedy Sp z o.o Bobolin, ul. Piracka 3, 76-156 Dąbki,  
z dopiskiem “kurs konsultanta”. Warszawa, z dopiskiem “kurs 
konsultanta”. 

mailto:info@akademiaatma.com

