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كیرال الساحرة تخبى ثروات بین طیاتھا 
الجمیلة ، فعند ذكرھا ال بد من ذكر 

االیوفیدا وھو ما اشتھرت بھ كیرال من 
 علم  الطب البدیل . 

 
 
 

االیوفیدا  یعنى باللغة الھندیة علم الحیاة 
وھو یعد من  اقدم اشكال الطب في العالم 

، وھو عبارة عن تعالیم الطب التقلیدي التي نشأت في شبھ القارة الھندیة وانتشرت إلى مناطق أخرى من العالم 
 كشكل من أشكال الطب البدیل. 

 
 والجدیر بالذكر في ھذا العلم بانھ یعتقد بان العناصر السبعة تدیر وتحكم الجسم وتسیطر على عافیتة وھي تشمل 

  

 ایورفیدا 
 

Ayurveda 
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سارام (البالزما ) وتشینیر (الدم ) ووون (العضالت ) وموالني (الدماغ ) وسوكیال (المني ) وكولوزوفي ( االنسجة  
الدھنیة ) وایلومبو (العظام ) وتعطى االدویة المصنوعة من الطبیعة لضمان التوازن بین ھذه العناصر وضمان 

 صحة الجسم . 
 
 

اما فلسفة ھذا العلم فتقوم على العناصر الخمسة العظمي وھي التراب والماء والھواء والنار واالثیر وھي العناصر 
 المكونة للكون وكذلك جسم االنسان .

 
كما تركز األیورفیدا على التمرینات والیوغا والتأمل والتدلیك كطرق عالجیة،وھي ال تقتصدر على الجسد فقط بل 

 على الجسد والروح ، حیث تخرجك من نطاق الضغوطات الضیق إلى عالم اخر اكثر اتساعا واسترخاء .
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قبل المیالد ، و ال تتوجھ األیورفیدا فقط لمعالجة الجزء المصاب،  600وقد نشأت األیورفیدا  في الھند حوالي عام  
ولكنھا تتناول الفرد بالكامل. وھذا ما یجعلھا الطریقة الطبیعیة إلنعاشك، والتخلص من كافة حاالت اختالل التوازن 

 السامة من الجسم، وبالتالي استرداد المقاومة والصحة الجید. 
 
 

ویتالءم  مناخ كیرال المعتدل بشكل مثالي مع الوفرة الطبیعیة للغابات ، التي تتمتع بثروة من األعشاب والنباتات 
 الطبیة ، وفي الحقیقة تعتبر كیرال الوالیة الوحیدة في الھند التي تمارس ھذه المنظومة الطبیة بتفان مطلق .

 
ویعتبر علم االیورفیدا یساعد على اعادة السباب والحیویة إلى الجسم ، كما یعالج امراض مستعصیة كثیرة منھا 

 السكرى والشلل والروماتیزم وامراض العمود الفقري .
 

 باالضافة لعالجات جملیھ اخرى مثل تساقط الشعر والبثور والبقع الداكنھ في الجسم وغیرھا من مشاكل الجمال .
 

 ومن اشھر المعالجات التي توفرة االیوفیدا 
 اسنیھانا 

ویعني المحبة وھو عالج بالزیت الحار حیث تربط النباتات العشبیة المختارة في  كیس قد غمس في زیت العالج قبل 
تطبیقة على الجسم نھائیا ، ووھذا العالج مالئم للتھدئة االلم الخفیفة والتورمات والتوترات ، كما یوثر باستخدامة 

 على امراض الروماتیزم والعصبیة .
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 ابھییانغا

ویمارس ھذا العالج في الصباح قبل االغتسال وھو جزء ال 
یتجزء من الروتین الیومي ، وھو عبارة عن تدلیك بالزیت 

لتحفیز الجسم وعالج النقاط المصابھ باالبر وھي مثالیة 
 لالسترخاء حیث تجعلك تسترخي وتستسلم للنوم بعد العالج .

 
 

ھناك ثروات عالجیة بین طیات ھذه المدینة الساحرة ، اترك 
العنان للصحة والعافیة في كیرال وتاھب لتجربھ تمنحك الكثیر 

 من العافیة في الجسد والروح . 
 
 

توجد العدید من مراكز االیورفیدا المختلفة في تخصصاتھا ، 
وھیئة التنمیة السیاحیة في كیرال تنصحكم ببعض منھا 

 بعتبرھا االفضل في ھذا المجال .
 

 لمزید من االطالعات زیارة الموقع :
 

www.keralatourism.org/ayurvedacentres 
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 كما توجد مجموعتین الیورفیدا ھما 
 
1– Olive Leaf:  3 Star 
2– Green Leaf : 5 Star 
 

 وتوجد كذلك مستشفیات خاصة بطب االیورفیدا ، وتعتبر ممتازة جدا ولكن علیك الحجز  المسبق .
 اھم ھذه المستشفیات 

1– Kerala Ayurveda Samajam Hospital   
www.samajam.org 

 
2-   Arya Vaidya Sala - Kottakkal   

www.aryavaidyasala.com 
 
 
 

 ان االیورفیدا تجعلك اكثر استرخاء .
روبیة عمل سبا  900بقي ان تعرف بانھ یمكنك ب 

دقیقة ، اما اذا كنت تطمع في سبا  90ایورفیدا لمدة 
 روبیة . 4500كامل الیورفیدا ولمدة ساعتین ، فالسعر 

 
 

إلى  6500اما لعمل االیورفیدا للصحة فتبدأ االسعار من 
 روبیة .  8200

 

  

 


