
 
Ja a moja Ajurvéda 

 
Ajurvéda je starý liečebný systém, ktorý pochádza z Indie a je datovaný z obdobia 
približne 2000 rokov p.n.l.  Za najznámejších propagátorov ajurvédy sú považovaní 
ajurvédsky liečitelia Suśruta Samhita a Caraka Samhita. Ajurvéda pozostáva z dvoch 
slov, ktoré by sa dali preložiť ako: “veda o živote”. Tento liečebný systém bol 
ovplyvnený z hľadiska filozofie z niekoľkých škôl indickej filozófie. Naznámejšia z 
nich je Sankhya.  
 
Za čias Buddhu bol tento system veľmi používaný ako holistický liečebný system v 
celej Indii. Dnes sa v Indii znova navracia po okupáciach spojencov k tomuto 
liečebnému systému. Vďaka priaznivým podmienkam rozvinutej, otvorenej a 
vzdelanej spoločnosti na západe ako aj vďaka autentickým a vzdelaným učeteľom, 
ktorí majú altruistický záujem odovzdať tieto učenia ďalej sa ajurvéda  dostáva do 
povedomia aj ľudom v krajinách na západe. 
 
To, čo ma priviedlo k ajurvéde vidím s odstupom času ako stretnutie sa podmienok v 
podobe mojich prianí ako aj veľký záujem o holistický systém medicíny, ktorý 
popisuje priame príčiny nielen ochorení, ale aj všetkých vonkajších a vnútorných 
procesov. Ajurvéda totiž popisuje vonkajší a vnútorný svet a hovorí, že telo a myseľ 
sú neoddeliteľné a spojené ako tekutiny v nádobe. Tak ako myseľ ovplyvňuje telo, 
telo ovplyvňuje myseľ. 
 
Všetko vo svete má svoju príčinu na základe zákona príčiny a následku. Náš život  a 
manifestácia okolitého sveta má tiež svoju príčinu. Príčina vytvorenia nášho tela 
alebo sveta okolo nás je istá forma základnej nevedomosti, ktorá sa manifestuje ako 
vychýlenie alebo porucha (dóš).  
 
Základom liečebného systému ajurvédy je koncept  5 elementov (Panchmahabhute)	  , 
ktoré vytvárajú svet. Do panchmahabute partí 5 elementov:  zem (prithivi), voda (jal), 
oheň (agni), vzduch (vayu) a priestor (akash) alebo “nič”. Z týchto základných 
elementov sa vytvárajú 3 kombinácie porúch resp. dóš, ktoré sa agregujú do 3 
základných typov princpípov alebo energií v tele a v okolitom svete. Sú nimi Vat, Pit, 
Kaf.  
 
Vát je kombináciou elementov vzduchu (vayu) a priestoru (akash). Pit je kombináciou 
elementov ohňa (agni) a vody (jal) a kaf je tvorený kombináciou elementov zeme 
(prithivi) a vody (jal). Tieto tri princípy sú veľmi dôležité pretože tvoria pochopenie 
základu ajurvédy. 
 
Ďalej by sme mohli povedať, že každá z týchto dóš má určité vlastnosti (Guny), ktoré 
sú symbolicky príznačné pre jednotlivé elementy, ktoré tieto dóši vytváraju. Pre 
príklad možem uviesť, že Vát má vlastnosti vetra a priestoru, preto je ľahký, rýchlo sa 
pohybujúci, suchý, studený, neviditeľný, drsný, čistý a priehľadný. Vát je princíp 
pohybu. Pit má základne vlastnosti: teplý, lahký, prudký, držiaci tvar, systematický. 
Pit je princíp premeny. Kaf je tažký, mastný, pomalý, nepohyblivý, nepriehľadný a 
hladký a jeho princípom je stálosť a výživa. 
 



3 dóši riadia kontrolu v tele a vo vonkajšom svete a vytváraju a kontrolujú tkanivá 
(Dhátus) a orgány v ľudskom tele. V princípe môžeme povedať, že myseľ vytvára 3 
dóši, ktoré vytvárajú tkanivá – dhatus a tkanivá vytváraju orgány. Človek si udržuje 
zdravie pokiaľ su 3 dóši v rovnováhe, tkanivá su správne vyvinuté a odpadové látky 
(malas) sú v poriadku. Príčin disharmónie 3 dóš môže byť veľmi veľa a tu je ajurvéda 
veľmi expertná veda. Ku každému pacientovi alebo liečenému pristupuje individuálne 
a snaží sa liečiť priamo príčiny či už majú pôvod v mysli alebo v tele. Tu sa dá 
povedať, že zvýšenie niektorých dóš má koreň buď na úrovni mysle alebo na úrovni 
tela. To, čo ovplyvňuje dóši je potrava, ktorú príjímame a tu sa nemyslí iba jedlo ale 
aj všetky vnemy pôsobiace cez zmyslové orgány a naše návyky alebo zvyky. Môžu to 
byť návyky na úrovni tela alebo mysle, je to náš životný štýl akým fungujeme a 
žijeme. 
 
K inštitútu ajurvédy Dhanvantri som sa dostal po tom, ako som dostal CD nosič 
s dokumentom o ajurvéde. Ajurvéda ma natoľko zaujala svojim celistvým prístupom 
ako aj logikou, že som začal vyhľadávať školy, kde sa dá študovať ajurvéda diaľkovo. 
Po dlhšom hľadaní som našiel na internete stránku inštitútu Dhanvantri pod vedením 
môjho učiteľa Dr.	  Govinda	  Rajpoota,	  PhD a tak som skúsil štastie a prihlásil sa na 
semester v roku 2010. Na moje prekvapenie som hneď prvý deň zápisu v škole stretol 
môjho veľmi dobrého a dávneho kamaráta z Nitry, ktorý ako som sa dozvedel,mal 
tiež  dlhšie zaújem o ajurvédu a liečebný system, ktorý je celistvý. 
 
Bol som veľmi príjemne prekvapený prostredím v ktorom sa vyučuje ajurvéda, 
pretože to nie je len nejaká škola v ktorej strávite pár hodín, odpočúvate si suchú 
prednášku a idete domov, ale je to komunita ľudí, ktorá spoločne trávi celý víkend raz 
do miesaca, zdieľa svoj čas a svoje skúsenosti, má spoločný náhľad a hlavne je v 
blízkosti učiteľa, ktorý je hlavným zdrojom inšpirácie tohto starovekého systému 
liečenia a náuky o živote. Náš učiteľ Dr.	  Govind	  Rajpoot je priam ideálny pre naše 
západné mysle. Je úplne uvoľnený s dávkou humoru a je to človek, ktorý naozaj 
chápe ajurvédu, žije ňou a dokáže odovzdať veľmi tažké náuky, ktoré boli spisované 
v sanskrite s veľkou ľahkosťou a jasnosťou tak, aby sme to pochopili s našimi 
kritickými, preverujúcimi a hlavne technickými mysľami. 
 
To čo ma šokovalo bola relevantnosť a jasnosť týchto náuk pre súčasný západný svet. 
Nie je to niečo čo by bolo odtrhnuté od reality a ťažko pochopiteľné. Je to veľmi 
logický system, ktorý skrátka funguje. Vyjasnil sa mi princíp vzniku chorôb ale aj 
interpretácia určitých udalostí vo svete a v tele, ktorým som dovtedy nerozumel. Je to 
veľký dar počúvať náuky o ajurvéde a vždy sa veľmi teším na víkend v škole, že sa 
dozviem niečo nové a že sa jednotlivé skladačky v obraze priblížia k celkovému 
pochopeniu. Čo by som odporučil každému, je naučiť sa aspoň základné princípy 
ajurvédy a držať sa ich. Môžu mu priniesť veľa jasnosti, šťastia a zdravia. 
 
V škole ajurvédy na mňa rozprávanie pôsobí veľmi zaújmavo, niekedy si pripadám 
ako dieťa, ktoré naslúcha s otvorenými ústami a s náramnou prekvapenosťou 
zisťujem ako všetky veci do seba zapadajú, ako môžem zažiť pocit momentu “AHA”, 
ktorý môže človeka naplniť porozumením na intelektuálnej úrovni a nakoniec 
pochopením na úrovni prežitku jednotlivých popisovaných procesov vo vonkajšom 
svete alebo na úrovni tela, pocitov a myšlienok, ktoré sú koniec koncov neoddeliteľné 
a tvoria celok prežívania. 
 



Preto som veľmi rád, že môžem byť študentom ajurvédy u učiteľa Govindu Rajpoota  
a teším sa na tvrdú ale zaujmavú prácu, ktorá pravdepodobne potrvá celý život.  
 
Nech tento systém priniesie úžitok a zdravie všetkým. 
 
Karol z Bratislavy 


