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Αγιουρβέδα Η Τέχνη της Ζωής • • • • 
AYURVEDA: A R T OF BEING / Ν Τ Ο Κ Ι Μ Α Ν Τ Ε Ρ 
Σκηνοθεσία: Παν Ναλίν. Ινδΐα-Ελβσίία-Γερμανία. 2001. ΔιάρκΣία: ΙΟΙ'. Διανομή: FILMTRADE 
Τ ο ντοκ ιμαντέρ ττ ΐφακολουθε ί ι έαε ιερ ις Ινδούς κα ι δύο Ευρωπαίους γ ιατρούς τ η ς 
αγ ιουρβέδα να μας μυούν στ ις αρχές α ιπού τ ο υ αρχαίου θεραπευτ ικού συστήματος , 
ο ι ρίζες τ ο υ οποίου ξεκ ίνησαν σ την Ινδία πριν από 5.000 χρόνια. 

•

Μετά τον Μάϋ<λ Μουρ, ο οποίος ξεσκέπασε τις ύπουλες πρακτικές του σκληροπυρηνι
κού αμερικανικού αυσιήματος υγείας («Sicko»), ο Ινδός Παν Νολίν έρχεται να κάνει την 
ιδανική ρεβάνς με tqv εις βάθος έρευνα του ατη δυναμική θεραπευτική μέθοδο της 

αγιουρβέδα. Αν στο άκουσμα αυτής της λέξης οι μιοοί το βάζετε στα πόδια ως αρνητές του 
new age και οι άλλοι μιαοί θυμάστε απλώς ένα μασάζ ποιι κάνατε σε κάποιο spa, μη βιαστείτε 
να βγάλετε •υμπερόσματα. Με στόχο να αναδείξει την ουσία πίσω από την ινδική αγιουρβέ
δα, και όχι τη «μόδα» της, ο Παν Ναλίν αποδεικνύεται έξοχος ντοκιμαντερίστας συγκριτικά 
και με τα δείγματα που μας έχει δώσει στη μυθοπλασία («Samsara», «Το Μυστικό στην Κορυ
φή του Κόσμου»). Μέσο από τον 
εύστοχο, σοφό και αποκαλυπτικό '^^^ εμπνευσμένο δραματουργικά και πλήρες 

ερευνητικά ντοκιμαντέρ για την υγεία του 
ανθρώπου και του πλανήτη. Το ιδανικό αντίδοτο 
στην αποθέωση του κυνισμού και της ιλιγγιώ
δους πληροφόρησης που προτάσσουν 
οι κουλτούρες των δυτικών κοινωνιών. 
Ό,τι πιο ζεν Θα δούμε φέτος στις αίθουσες. 

λόγο Ινδών και Ευρωπαίων Βαί-
ντιας {γιατροί της αγιουρβέδα), ο 
Ναλίν αποκαλύπτει όλα όσα θα 
έπρεπε να είναι στην επιφάνεια, 
αλλά έχουν θαφτεί κάτω από την 
έλλειψη πνευματικότητας και την 

επίφαση ενός μοντέρνου lifestyle; 
η ισορροπία - τ ό σ ο εντός του ανθρώπου όσο και ανάμεσα στον ίδιο και τον πλανήτη- και η 
υγεία ως τρόπος σκέψης και ζωής και όχι ως καταπολέμηση μιας αρρώστιας (που αποτελεί τον 
πυρήνα της συμβατικής ιατρικής). Αποφεύγοντας το λαϊκισμό, τον ακαδημαϊκό διδακτισμό αλ
λά και τα κηρύγματα ενός περιορισμένης εμβέλειας new age εγχειρήματος, καθιστά σαφές πό
σο επιβεβλημένο έχει γίνει για το δυτικό κόσμο το άνοιγμα στις εναλλακτικές Βεραπείες και η 
συνειδητοποίηση ότι υγιής άνθρωπος σημαίνει και υγιής πλανήτης. Αλήθειες στις οποίες συμ
βάλλει τα μέγιστα, και λόγω θέσης, οΈλληνος διακεκριμένος γιατρός της αγιουρβέδα Νικόλα
ος Κωστόπουλος. Βενκι Βέργου 
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