
Ajurvéda...ani si  nepamätám, kedy som počul toto slovo prvý krát...bolo to už dávno. 

Trvalo mi dlho, kým dozrel  čas, aby som prekročil hranicu a zistil čo všetko sa skrýva za 

pojmom Ajurvéda. Cestou k Ajurvéde boli masáže, ktorým sa venujem už 10 rokov. Veľmi 

ma lákalo načrieť aj do tajov Ajurvédskych masáži. A tu to začalo...Praha, Kuti...  

Zaujímavé rozprávanie učiteľa, veľmi poučné so štipkou humoru, mi pomaly, ale iste 

ozrejmilo pojem Ajurvéda. Ajurvéda - veda o živote, poznanie života. Čím ďalej tým som 

chcel vedieť viac. Vedomosti – učenie, ktoré Dr. Govind odovzdáva svojim žiakom, sú veľmi 

zložité, ale spôsob ako sú vysvetľované, mi odľahčujú cestu k celkovému pochopeniu. Vedieť 

nestačí a pochopenie je základom ako ísť ďalej. Odostrieť záclonu za záclonou a vidieť jasne. 

Ajurvéda, nie je ovplyvnená náboženstvom, nezakazuje, neprikazuje, nehodnotí, pozoruje,   je 

to poznanie. Berie človeka ako jedinečnú osobnosť, a tak k nemu aj pristupuje, a to sa mi 

páči. Pochopil som, že všetko je tvorené z piatich prvkov (mahabhút) vzduch, zem, voda, éter, 

oheň. Akákoľvek zmena v prevahe a sile týchto prvkov, vytvára poruchy (dóše).  Pit – oheň, 

voda,  Kaf - voda, zem, Vát - vzduch, éter.  Pit, Kaf, Vát, majú svoje vlastnosti a kvalitu, 

a tým sa tvorí zásadná vlastnosť, konštitúcia (prakrti), ktorá je trvalá a vzniká už  pri počatí. 

Základom správnej diagnostiky je rozlíšenie medzi prakrti a poruchou (tridóš). Telo sa skladá 

so 7 druhov tkanív ( sapta dhátu ). Rasa - plazma, rakta - krv, mamsa - svaly, méda - tuk,   

asthi - kosti, majja - nervové tkanivo, šukra, artava - semeno a ešte jedna nehmotná časť  

ódžas - prvok, ktorý dodáva istotu a silu. Tkanivá - dáthu vznikajú jedno z druhého premenou, 

ktorú zabezpečuje oheň - ágni. Tkanivá majú základ v potrave a odtiaľto pramení myšlienka, 

ktorá ma veľmi zaujala: „Aká je strava, také je telo a aké je telo, tak taká je myseľ.“ To čo 

najviac ovplyvňuje myseľ a celkové zdravie je strava, životný štýl a prostredie v ktorom sa 

pohybujeme. Tieto všetky skutočnosti treba brať do úvahy pri pozorovaní. Život je 

v neustálom pohybe a všetko sa mení, a preto ani ja nechcem zastať a chcem pokračovať 

v poznávaní života. Ajurvéda mi dala oveľa viac ako som čakal, zmenila môj pohľad na život, 

na ľudí okolo mňa a celkový postoj k sebe samému. Výrazná zmena stravovania, jogové a 

dychové cvičenia, ktoré patria neodmysliteľne k Ajurvéde prispeli k tomu, že sa cítim oveľa 

lepšie ako hocikedy predtým.  

Súčasná doba, tempo, ktoré nám nedovolí zastaviť a hlavne smer, ktorým sa svet 

uberá, deformujú našu prirodzenosť a podstatu. Doba, kde sa hlavným cieľom sa stali peniaze 

a moc, nevedie k ničomu dobrému. Aj súčasná západná medicína sa pozerá cez tieto okuliare 

a z ľudí robí artikel na ktorom sa dá dobre zarobiť, biznis, zákonom chránený. Pri slabej 

úspešnosti vyliečenia, akú má západná medicína je základ neochorieť...Jednou z možností ako 



zostať zdravý je návrat k prírode. Mne Ajurvéda otvorila dvere a ukázala, že tu je aj táto 

možnosť. Odporúčam, aby sa každý aspoň nachvíľu zastavil a porozmýšľal nad svojim 

životom. Zastavme teda nachvíľku, a potom sa pohnime ďalej, a je len na nás aký si 

vyberieme smer. 

 


