


Symptom-liste

Herunder kan du se, hvilke symptomer der (som regel, men ikke altid) er relateret til 

overload i specifikke Doshaer:

 Vata Overload  Pitta Overload  Kapha Overload

 (overload dæmpes med  (overload dæmpes med  (overload dæmpes med

 en Vata-venlig livsstil)  en Pitta-venlig livsstil)  en Kapha-venlig livsstil)

 Angst, nervøsitet  Akne, bumser, uren hud  Allergi, astma, høfeber

 Appetitløshed  Aggression  Belægninger på tungen

 Blodmangel  Anspændte muskler  Besiddertrang (ting)

 Degenerativ sygdom  Blodskudte øjne  Bihuleproblemer

 Dehydrering  Dårlig kropslugt (syrlig)  Cyster

 Dårlig blodcirkulation  Dårlig ånde (syrlig)  Depression

 Forhøjet stofskifte  Dårligt syn (progressiv)  Diabetes, prædiabetes

 Forstoppelse (tør)  Feber  Dovenskab

 Gigt  For meget mavesyre  Fedtet hud/hår

 Hypermobile led  Forkølelsessår  For lavt stofskifte

 Infertilitet (uforklarligt)  Grå hår (tidligt)  Forhøjet blodtryk

 Knogleskørhed  Halsbrand  Forhøjet kolesterol

 Kolde hænder og fødder  Hedeture/svedeture  Forkølelse

 Krampeanfald  Hjerteanfald (stress)  Forstoppelse

 Kuldskærhed  Hæmorider  Grådighed

 Luft i maven  IBS (diarré)  Hoste (slimet)

 Manglende fokus  Inflammation  Hævelser

 Nervesmerter  Infektion  Kronisk træthed

 PMS  Irriteret hud  Løbende/stoppet næse

 Psykoser  Kraftig mentruation  Overspisning

 Svag/ingen menstruation  Lysfølsomme øjne  Overvægt

 Svage led  Mavesår  Prokrastination

 Svaghedsfornemmelse  Ondt i halsen  Sentimental (overdrevet)

 Svimmelhed  Rødme i huden  Sløvhed

 Søvnløshed  Sexafhængighed  Stagnation i livet

 Tab af muskelmasse  Skaldethed (tidligt)  Stive muskler/led

 Tankemylder  Stress  Stædighed

 Tendens til køresyge  Sure opstød  Svulster

 Tics, spasmer, rystelser  Trætte øjne  Væske i ørerne

 Tør afføring  Utålmodighed  Væskeansamlinger

 Tør hud/hår/læber  Vrede  Øget slimdannelse

 Undervægt  Øget svedtendens  Åndenød
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Forstå dine ubalancer

Det du skal kigge efter, er: mønstre.  At du har et enkelt eller nogle få symptomer i en Dosha, er

ikke ensbetydende med, at den er i overload. Kortvarige symptomer i en Dosha er heller ikke

noget større problem - det er måske blot et midlertidigt overload, der hurtigt går over. Hvis du

derimod har mange symptomer i en Dosha, og det er nogle symptomer du generelt bøvler

meget med, så er det et tegn på, at dén Dosha er i overload.

Hvis du kun har overload i én Dosha, er det forholdsvis nemt, at finde ud af, hvad du skal gøre

for, at komme tilbage i balance - du skal sådan set bare følge de råd, der er (og løbende

kommer) til dén Dosha på min Instagram-side (@ayurveda.livsstil).

Hvis du har overload i mere end én Dosha, er det bedst, at tage hånd om én Dosha ad gangen.

Normalt anbefales det, at overload altid håndteres i denne rækkefølge: Vata > Pitta > Kapha.

Så hvis du f.eks. har overload i både Vata og Kapha, så tager du Vata først og Kapha bagefter.

Følg de råd, der er til den Dosha, du arbejder på (@ayurveda.livsstil).

Det er vigtigt, at forstå, at overload næsten altid er en tendens,  der er tæt forbundet med

din Dosha (krop-sind type). Det betyder, at du ikke kan forvente en 'kur', som 'fixer' dig, men

at du derimod skal i gang med en livsstilsændring, der passer til din Dosha og som netop er 

designet til, at dæmpe  på disse tendenser, så de aldrig eller kun sjældent kommer til udtryk.

Den gode nyhed er, at det sandsynligvis er meget nemmere, end du tror. Og de fleste oplever

store forbedringer på ret kort tid - også på områder som de ellers har bøvlet med i årevis.

Denne guide er udelukkende ment som information og inspiration, og er ikke beregnet

til, at diagnostisere, behandle eller kurere nogen former for sygdom.

Hvis du har bekymringer omkring din sundhed og dit helbred, skal du altid kontakte

din læge.

Hvis du er syg, kan Ayurveda som regel anvendes som supplement til konventionel

behandling, men det er vigtigt, at du tager lægen med på råd, så du ikke risikerer, at

modarbejde din behandling.
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