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ÚVOD

   Všechny lidi na tomto světě spojuje touha po lásce,zdraví a štěstí. Podle ajurvédy se zdravý 
životní styl řídí vlastní přirozeností. Každý člověk má svou vlastní vrozenou konstituci, od níž 
se odvíjí celý život. Proto je důležité, aby každý rozuměl své dominantní energii. Štěstí, 
zdraví a naplnění života může získat pokud bude žít podle své individuální konstituce. Vlastní 
tělesní inteligence neustále usiluje o rovnováhu a harmonii. Porozumíme – li svému typu 
energie, získáme klíč ke zdraví i k úspěchu a přijmeme zodpovědnost za kvalitu svého života. 
Ajurveda není pouze učení o životě bez nemoci, ale nabízí také metody, jak prožít dokonalé 
spojení mezi tělesnou, mentální a duchovní zralosti a spokojenosti. Koncepce harmonie 
neobsahuje jenom propojení mezi systémem orgánů, psychikou a duší, ale i rovnováhu 
v rámci všeho stvořeného, žijícího spolu na Zemi. Podle ajurvédy je léčení božím darem, 
který obrací ztraceného člověka zpátky do života. Toto pojetí by měl respektovat lékař i 
pacient.



DÓŠI

Tridóš jsou energie, jejichž přímé působení je okamžitě vidět na změně hmoty. Dóši 
představuje tři základní funkční principy, které stojí za všemy tělesnými a psychickými 
procesy. Je to VÁT – PIT – KAF. Pokud jsou dóši v rovnováze a každá z nich plní svou 
funkci, pak se člověk cítí zdráv. Ale vlivem negativních podnětů se může tato rovnováha 
velmi rychle narušit. Důvodem je : nesprávná výživa, nedostatek pohybu, neustálý stres, 
smutek, nezdravé emoce, špatné životní podmínky, špatná péče o tělo, špatná spánek aj.

      VÁT – PIF – KAF – nazývají se dóši, což doslovně znamená „ chyby“ a nerovnováha.
Vát je nejdůležitější v celé řadě tridóš. Ovlivňuje ostatní dóši a je odpovědná za celý fyzický 
proces, za hlavní tkáně a vylučování. A proto je-li porucha VÁT v těle. Ostatní dóši jsou 
automaticky narušeny. Zhoršováním stavu tridóš má za následek vznik různých nemocí. Při 
přebytku VÁT vzniká suchost, vyhublost, chlad, rozrušenost, zácpa a deprese. Zvýšený PIT 
důsledkem nahromaděného ohně, je příčinou zánětů a infekce. Při zvýšeném KAF je tělo 
těžké, což je příznakem zvýšené aktivity zvětšujících se tkání .

VÁT  - PRÁN – UDÁN – SAMÁN – APÁN - VJÁN
VÁT udržuje energii posilující silnou vůli, nádech a výdech, pro pohyb, harmonizaci tkání, 
aktivitu smyslů. Porucha způsobuje vysychání kůže, zvýšenou potřebu tepla, nadýmání, ztrátu 
síly, poruchu spánku, nesouvislé mluvení, únavu.

PIT –  PAČÁK – SÁDHAK – BHRADŽAK – ALOČAK - RANDŽAK
PIT  odpovídá za trávení, teplo, chlad, žízeň, kvalitu zraku, rychlost chápání, inteligenci, 
jemnost těla, sílu rozhodnutí. Při přebytku PIT se změní barva moči, stolice, očí, kůže, špatné 
usínání, hlad, žízeň, pocit pálení

KAF - TRAPÁK – AVLAMBAK – KLÉDAK – BODHAK - ŠLÉŠAK
KAF odpovídá za pevnost a stabilitu. Udržuje tělesné tekutiny, tekutiny v kloubech, udržuje 
pozitivní emoce jako mír, lásku, odpuštění. Při zvýšené KAF ztrácí trávení svou sílu, zvětší se 
množství hlenu a moku, únava, vyčerpanost, kašel, problémy s dýcháním, bolesti žeber.



JAK JEDNOTLIVÉ DÓŠI OVLIVŇUJÍ ORGÁNY

VÁT Prán – Udán – Samán –Apán - Vján
Prán vajů má sídlo v mozku. Pohybuje se směrem dolů ke krku, hrudníku, ovládá nádech, 
polykání, kýchání, slinění, plivání a říhání. Kontroluje funkce smyslů, hlavy, srdce a vědomí. 
Prán dodává inspirace, pozitivní nápady a spojuje nás s vnitřním já.

Udán vajů má sídlo v hrudníku a krku, ovládá výdech a řeč, má přímý vliv na paměť, sílu a 
vůli. Znamená pohyb směřující vzhůru.

Smán vajů je nervová energie sídlící ve střevě a je potřebná k trávení, znamená rovnováhu.

Vján vajů znamená výbušný, pronikavý. Sídlí v srdci a je rozložen po celém těle. Ovládá 
cirkulární systém, pohyb kloubů, svalů, propouští impulzy a sekreci.

Apán vajů je pohyb směrem dolů nebo ochlazuje. Má sídlo v pánvi a ovládá všechny 
vylučovací funkce: močení, vyprazdňování, menstruaci a sex.

PIT   Pačák – Sádhak – Bhradžak – Aločak - Randžak
Pačák  pit je oheň trávící jídlo a sídlí v tenkém střevě

Sádhak pit sídlí v hlavě a v srdci. Tento oheň je energie pro mysl, rozeznává pravdu a realitu, 
určuje sílu intelektu a ega.

Bhrándžak pit má své sídlo v pokožce, která je regulátorem  mezi tělesnou a venkovní 
teplotou. Ovládá tělesný lesk a barvu kůže.

Aločak pit ovládá zrak. Má sídlo u očí a zpracovává světlo, které přichází do těla z okolí.

Randžak pit je oheň plný barev. Sídlí v játrech, ve slezině, v břiše a v tenkém střevě. 
Zabarvuje krev, žluč a stolici.

KAF – Trapák – Avlámbak – Klédak – Bodhak -šléšak
Trápak kaf  je druh vody sídlící v hlavě, v mozkomíšním moku a v srdci. Přináší spokojenost, 
pocit klidu, usměrňuje emoce a stimuluje paměť.

Šléšak kaf  sídlí v kloubech a zajišťuje jejich promazávání.

Klédak kaf  je druh vody, která sídlí v břiše jako sekrece ve střevech. Hlavní funkcí je 
vytvářet potřebnou tekutinu k trávení, která je chladivá, lepivá, jemně sladká a přidává 
trávenému jídlu vlhkost.

Bohdal kaf  je druh vody dodávající vnímavost v ústech a na jazyku. Rozlišuje chuť jídla. 
Působí v základní fázy trávení jídla

Avalambak kaf je voda, která pomáhá srdci a plicím, kde sídlí. Shromažďuje zde hlen jako 
základní plazmu určenou pro ostatní druhy kaf.



PROBLÉMY  PIT, KAF  A JAK JE LÉČIT

CHARAKTERISTIKA

Síla typu energie PIT – KAF  postrádá lehkost a pohyblivost VÁTY. Pokud  v povaze 
převyšuje KAF , je celé tělo spíše zaoblené, pohyby jsou vláčnější, ale přesto dynamické. 
Životní styl jedince, v jehož charakteru převažuje dominantní energie, se odvíjí od převažující 
dóši.
        Konstituce PIT- KAF má větší tělesné proporce. Její d´ši se vychyluje z rovnováhy při 
silném zatížení. Potíže způsobuje buď zvýšená pit nebo kaf, anebo jsou zvýšené obě. 
Problémy kombinace pit, kaf jsou velmi náchylné. Na tyto problémy nesaháme, jsou v tom 
záněty. Je to jako když se zlobí slon a proto opatrně s nimi. Pit – kaf je směsí horké a studené 
energie. Pit spadá do horkých potíží, kaf do studených a těžkých nemocí.
       Léčba se odvíjí podle toho, zdali rozpoznáme. Která z dóš je zvýšená. Pokud jsou 
zvýšené obě a příznaky se objevují současně, je důležité a nutné srovnat tu dóšu, která působí 
akutní potíže. Pit typ – problém – kaf – chybí látka, která vyžaduje tridáš. Obě tyto dóši jsou 
dominantní a proto s nimi OPATRNĚ – OPATRNĚ – OPATRNĚ
       Pit je charakteristický bodavou, štiplavou bolestí, je horká, ostrá, kyselá. Je zodpovědná 
za náhlá onemocnění, horečky, akutní nemoce, záněty, bolesti hlavy. Velmi citlivá jsou játra a 
žlučník, proto bývají zasažena jako první. Jejich zatížení způsobuje neustálou únavu. Při 
zvýšením stresu se oslabuje obranný systém a tělo je též náchylné na všechny druhy 
infekčních onemocnění. V extrémním případě vede stres až k pocitu vyhoření.
        Chladná onemocnění vychýlenou kaf se vyvíjí pomaleji a nenápadně. Mívají chronický 
průběh a léčba je obtížná. Třeba rýma, vysoký krevní tlak, cholesterol, špatné spaní. Kaf je 
mastný, měkký, těžký, pomalý.



PREVENCE

Máme-li  si udržet v harmonii horkou a chladnou dóšu, musíme zvolit to nejlepší a to je 
střední cestou např. prevencí. Začneme třeba procházkou, relaxací, meditací, nenáročným 
cvičením, relaxační hudbou, pranajámou. Napětí hlavy uvolníme masáží. Budeme jíst 
vyváženou stravu, vyhneme se velkým porcím, mastným jídlům, olejům, tukům. Jíst budeme 
v malých dávkách. Přednost dáme hořké a stahující chuti, která snižuje jak PIT, tak i KAF a 
navíc prospívá játrům a žlučníku. Jídlo bude přiměřeně teplé a trávení povzbudíme trochou 
ghí.
 
Hořká chuť  - detoxikuje a dezinfikuje, ochlazuje, snižuje teplotu, zmírňuje pálení a svězení, 
vysušuje a odbourávám tkáně a tuky, snižuje pit- kaf..
              Zelený salát, špenát, salátové okurky, kapusta, artyčoky, rebarbora, jablka, grapefruit, 
angrešt, kurkuma, muškát, kardamon, máta, pampeliška, řebříček, čekanka, pelyněk, 
zeměžluč

Trpká chuť – redukuje PIT – KAF, čistí krev, léčí záněty, stahuje tkáně, je močopudná.
               Fazole, čočka, zelí, hrách, špenát, kořeněná zelenina, celer, granátové jablo, 
rebarbora, Švestky, skořice, koriandr, černý čaj, pohanka, kopřivy, šalvěj, dubová kůra

Pokud je zvýšený PIT a má výborné trávení, dáme přednost studenému ,výživnému jídlu a 
chladným nápojům je-li léto. V zimě nápoje teplé. Při zvýšeném KAF je trávení pomalé, proto 
upřednostníme lehkou a teplou stravu. V zimě pijeme zázvorový čaj s medem a citronem.

Dále je vhodné jíst  pšenici, ječmen, fazole, tofu, loupanou rýži, kukuřici, hrách, čočku, 
cizrnu. Z hořkých a výrazných pochutin dáme ještě listovou zeleninu, kapustu, špenát, 
artyčoky, červenou řepu, chřest, mrkev, celer, lilek, okurky, květák, jablka a sladké ovoce. 
Z tuků použijeme kokosový, slunečnicový a olivový olej.

Určitě vynecháme pití kávy, chlazených nápojů, tvrdého alkoholu. Nebudeme jíst konzervy, 
smažené pokrmy, bílou mouku,rafinovaný cukr, ohřívanou stravu, ohřívanou v mikrovlnné 
troubě, fritované, přesolené, kyselé a sýry. Koření budeme používat s mírou.

Preventivně pečujeme také o tělo a to podle období. V letních měsících věnujeme tělu 
chladnou péči a v zimě se zaměříme na povzbuzující metody. Zima je vhodným obdobím pro 
masáže sezamovým nebo olivovým olejem. Saunování by nemělo přesáhnout 80 °C . 
K tomuto účelu je velmi vhodný svédan box,parní a vířivé lázně s použitím vhodných 
bylinek. Mírné pocení navodí příjemný pocit a detoxikuje tělo. Podle dóši masírujeme 
v předvečer hlavu kokosovým nebo mandlovým olejem. Navodíme tím klidný spánek.



LÉČENÍ

Konstituce PIT – KAF – pozitivně reaguje na kůru PANČKARMA, která podněcuje funkci 
metabolismu a čistí tkáně. Hlavně sklidní a pročistí mysl. Nejlepší období pro pančakarmu je 
konec jara a začátek léta. Shoda pro léčení PIT – KAF je na podzim.

NASJAVIDHI  – léčení nosu při zvýšené kaf. Nejvhodnější doba je ráno. Ke snížení kaf 
problému pomáhá kouření bylin a inhalace. Pravidelné kloktání vody s medem pomáhá 
odstranit  hleny, uzdravuje též vředy a odstraní pálení. Kloktání se doporučuje při nemocech 
hrdla, hlavy, uší, očí, úst, při slinění, při suchosti v ústech, při nevolnosti, nechutenství a 
rýmě. Na snížení KAF
Je vhodné kloktat kyselé tekutiny. Kloktání teplé vody způsobuje pocit lehkosti.
          
Pro pacienty s disharmonií PIT – KAF při praskání krevních žilek v očích, při slzení a svězení 
očí, při tvorbě ospalků v koutcích, použijeme léčbu ANDŽANAVIDHI, kdy do očí se podává 
prášek, nebo pilulky.

Nastává-li průjem při zvýšené PIT nebo při kombinaci PIT – KAF doporučujeme proceduru 
VIREČAN. Vynecháním průjmu léčíme břišní nádory, hemeroidy, žloutenku, chronické 
horečky, otoky břicha, zvracení, při problémech se slezinou, při bolestech, slabém zraku, 
bolestech tlustého střeva, pohlavních orgánech, při parazitech, krvácení směrem nahoru, u 
problémů s vylučováním moče nebo stolice



POUŽITÉ BYLINY

PROBLÉMY PIT,KAF

Centrální nervová soustava  - BRAHMÍ, VÁSA, VÁČA

Trávicí soustava – AHIFEN, AMALA, AMRIT, ADŽUN, LAVANG, ŠATAVARI, NIMBA, 
ŠJÓNAK

Oběhová soustava – AMALA, AMRIT, ADZUN, AŠOKA, BAKUČI, LAVANG, 
MADANFAL, ŠATAVARI, ŠJÓNAK, VÁSA, SAPRAGANDHA, PUNARNAVA, 
PATALA, PATHA

Dýchací soustava – AGURU, AMALA, ADŽUN, BAKUČI, LAVANG, MADANFAL, 
NIMBA, ŠJONAK, ŠALMALI, VÁSA, VÁČA, TULSÍ

Močová soustava – AMRIT, AŠOKA, NIMBA, VÁSA, VÁČA, TULSÍ, PUNARNAVA, 
PATALA

Pohlavní orgány – AMALA, AŠOKA, LAVANG, PATALA

Teplota – AGURU, AMALA, AMRIT, ADŽUN, AŠOKA, MADANFAL, NIMBA, 
ŠJONAK, VÁČA

Pokožka – AMRIT, ADŽUN, NIMBA, PUNARNAVA 


