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„Když člověk vidí to věčné jako pomíjivé 
a to pomíjivé jako věčné, 

když člověk uznává škodlivé jako užitečné 
a užitečné jako škodlivé, 
tak je intelekt pomatený. 

Zdravý intelekt pochopí věci tak, jak jsou.“ 
 

(Čarak, samhita) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rok strávený v 3-letém zájmovém diplomovém kurzu Ájurvédský praktikant na Ájurvédské 

Instituci Dhanvantri v Praze na Kuti mně dává jiný pohled na svět. Naráz vidím hodně věcí 

jinak a taky vidím více, než kdy jsem viděla. Začínám zaznamenávat, že se děje se mnou to, 

co nám náš učitel  Ájurvédačárja Govindadží avizoval, velmi se měním. Začínají to vnímat i 

lidi kolem mne. Věci, které jsem dříve pokládala za důležité, se mi dnes zdají nicotné. 

Opustila jsem sama od sebe  pracovní pozici vedoucí velmi jednoduše, dříve bych to jen stěží 

dokázala. Od té doby považuji tuto svou pracovní etapu za skončenou s tím, že dále budu 

pracovat pouze tam, kde budu ve spojitosti s ájurvédou. Vím, že to představuje celoživotní 

studium ájurvédy, počítám s tím. Počítám i s tím, že začátky nebudou vůbec lehké, že se sníží 

příjem do rodinného rozpočtu. Vůbec pro mne není důležité třeba to,  že  jiní jezdí na 

dovolenou do zahraničí a já jsem čtyři roky nazpátek prakticky nikde nebyla. To mne sice 

nestresovalo nikdy, ale přece jen jsem alespoň okrajově vnímala, že pro někoho je to tak 

prestižní otázka, že kdyby na chleba nebylo, tak musí jet. Dnes mne nezajímá, jak to či ono 

druzí hodnotí, nesrovnávám se s nikým. Mám pocit, že toho nepotřebuji moc, vlastně čím 

dále tím méně a tak se nemusím honit za penězi. Pro mne ještě více získaly na významu 

daleko důležitější věci, a to rodina, vztahy a mír a klid v duši.  A pak neustále sílí má touha 

pochopit ájurvédu co nejlépe.  

Nevím, jestli to tak mohu hodnotit, ale myslím, že to, co se dozvídám během studia,  mne 

mění pozvolna k lepšímu, snad to takto vnímá i má dcera a manžel a taky okolí. Už mne 

vnitřně nevytáčejí reakce některých lidí na určité situace, dnes už se reakcím těch lidí 

nedivím, není se proč divit. Jejich reakce jsou úměrné jejich konstitucím a tomu, v jaké 

harmonii či disharmonii jsou jejich dóši a také podle toho, v jakém poměru jsou jejich tři 

guny: satva, radžas nebo tamas, které jsou základními stavebními prvky energií mysli. 

Většinou reaguji velmi klidně nebo ty situace jednoduše přejdu bez povšimnutí. Vidím kolem 

sebe, jak krásně jako do soukolí zapadá to, co jsme se  v průběhu prvního ročníku učili.  

Když jsem poprvé přijela na Kuti v létě minulého roku na čtyři dny na festival, kde Govindží 

přednášel Pediatrii, měla jsem pocit, že jsem vstoupila do jiného světa. Z hektického světa 

plného jakýchsi starostí a problémů k řešení jsem přišla do oázy klidu. Navíc za čtyři dny jsem 

načerpala spoustu životních moudrostí z oboru pediatrie a byla jsem tím nadšená. Když jsem 

se vrátila do práce, nechtělo se mi věřit, v jakém stresovém prostředí žiji. Teprve potom jsem 



si to naplno uvědomovala. Bylo neuvěřitelné, jaká tam panuje otevřenost, vstřícnost, jaká 

příjemná a klidná atmosféra na Kuti  vládla a vždy vládne.  

Postupně jsem pochopila, že pokud chci nějak změnit svůj život, že nejdříve je třeba začít u 

sebe, že je třeba začít krotit svou zvýšenou vátu i pittu a přilít více satvy do mysli.  

Pozvolné omezování nákupu takových potravin, které obsahují chemikálie jako jsou barviva, 

zvýrazňovače chuti, stabilizátory a jiné a pomalý, ale jednoznačný návrat k jednodušší stravě, 

tedy ke stravě našich babiček, to vše začalo již před dvěmi roky, když jsem začala 

navštěvovat školu ájurvédy pana Pavla Hlošky. V tomto studiu jsem si osvojila základy 

ájurvédy, za což svému prvnímu učiteli moc děkuji.  

Vaření na Kuti mne samozřejmě také hned inspirovalo. Tady jsem si rozšířila nejen jídelníček, 

ale také paletu mnou používaných koření, a to od černého hořčičného semínka až po 

asofoetidu. Nejoblíbenějším mým kořením je směs satva masala, která zahrnuje čtyři chutě a 

která celé mé rodině velmi chutná. Součástí této směsi je kurkuma, vynikající koření, které je 

navíc zejména protizánětlivé. Satva masalu sypeme dokonce i do bramborových placek, kde 

je úžasná. Koření neužívám jen pro jeho chuť, ale zejména pro zlepšení trávení a vstřebávání 

potravy. Velmi jsem zvýšila také spotřebu kurkumy a zelených bylinek, které také používám 

jako koření. 

Co se týká jídla, živíme se převážně domácí vařenou, denně čerstvou stravou. Vaříme tak, 

aby nám jídlo nezůstávalo a abychom nemuseli jídlo znovu ohřívat. Většinu jídel vařím na ghí 

a také většina jídel obsahuje zeleninu. Manžel, který dříve zeleninu nechtěl ani vidět, tak si 

na zeleninu zvykl a chutná mu. Alespoň to říká. Maso jsme z jídelníčku sice nevyřadili, ale 

výrazně jsme jej omezili. Přednost dáváme masu krůtímu a kuřecímu, červené maso jíme jen 

zřídkakdy. Do jídelníčku častěji zařazujeme basmati rýži, zvýšili jsme konzumaci červené 

čočky, cizrny a mungo fazolí. Jen výjimečně konzumujeme rohlíky a chleba, dáváme přednost 

čapáti plackám. Nevěřila jsem, jaká úžasná lahůdka může být horká čapáti placka potřená ghí 

s domácími povidly a  posypaná skořicí. A když si k této placce uvařím čaj z tulsi nebo čaj dáta 

masalu s mlékem, tak to nemá chybu. 

Ačkoliv jsem nikdy dříve necvičila, tak nyní každé ráno udělám pár cviků a provádím 

pranajámu. Zatím nejsem spokojená s tím, že této činnosti věnuji poměrně málo času, ale 

věřím, že to vše přijde postupem času jaksi samozřejmě. Cítím na sobě, jak mi pranajáma 



pomáhá, jak velmi účinný a užitečný nástroj to je.  Jsem nyní daleko klidnější, vyrovnanější, 

mám větší elán.  

Vymezila jsem si i více času pro sebe, snažím se dělat si občas teplou olejovou masáž nohou 

a někdy si najdu čas dokonce na olejovou masáž hlavy. Netušila jsem, jak úžasné to je, jak se 

dá při tom zrelaxovat, zklidnit, zpomalit.  

V neposlední řadě jsem udělala důležitý krok, a to tím, že jsem vnesla to svého života 

pravidelnost, jako např. v době snídaně, oběda a večeře a také např. večer jdu mnohem 

dříve spát, než dříve. Většinou jdu spát kolem 22 hodiny a vstávám dříve a cítím se pak 

mnohem více odpočatější, než když jsem ponocovala a vstávala později. Přestože spím stejně 

dlouhou dobu jako dříve, cítím, že mé tělo je na tom znatelně lépe a jsem vitálnější. 

Občas si také uvařím nějaký bylinný čaj, zejména Tulsi, Brahmi a Ašwagandu. Sama na sobě 

jsem si tímto vším vyzkoušela, že když se člověk přibližuje své přirozené rovnováze, stále se 

zvyšuje jeho pocit pohody, člověk se cítí lépe a samozřejmě platí, jaké je tělo, taková je mysl. 

Taky už nikdy nezapomenu na to, jak náš učitel Govindží vysvětloval, že každá bytost je 

naprogramovaná a v tom základním programu pro člověka je pět menu, a to vášeň, hněv, 

euforie/extáze, touha a chamtivost. Toto máme v hlavě a podle toho obvykle žijeme, tak jako 

ostatní živé bytosti.  Ale že u člověka na rozdíl od ostatních bytostí je ještě druhá alternativa 

žití, v rámci které jsou čtyři prvky: dharma - splnění povinnosti vůči prostoru a času,  art - 

prostředí,  zázemí pro vykonání dharmy, karma - nesobecké chování dharma pomocí art, a 

mokša - osvobození a poznání, které by se nekonalo bez dharmy, art a karmy. Dharma 

znamená plnit si povinnosti vůči prostoru a času, tzn. když jsem např. doma, jsem manželka, 

matka, babička a podle toho se chovám, ve vlaku budu cestujícím, v práci budu prodavačka,  

atd., tedy jsem to, co je očekáváno v daném prostoru a času. Pro splnění činnosti jsou nutné 

prostředky např. pro prodej potřebuji nějaký prostor, světlo, teplo, pult, zboží atd. Ale to 

místo na prodej a další potřebné věci stačí chápat tak, že vše co potřebujeme, nepatří nám, 

ale že je to tu proto, abychom žili a vykonávali činnosti pro život. Potom ve druhém 

programu nemáme důvod být nešťastní, např. proto, že něco nevlastníme, nemáme důvod 

se stresovat. A pak v daném okamžiku děláme v daném prostoru svoji činnost s čistým 

svědomím, bez touhy, připoutanosti, sobectví. Pak může přijít mokš – osvobodit se.  



Učím se takto pozvolna myslet, dívat se na vše s nadhledem, být uvolněná, spokojená, 

vyrovnaná, nestresovaná ….. snažím se přepínat do druhého programu.  Pochopila jsem, že 

každý je sám sobě důvodem nespokojenosti, příčinou problémů svých i druhých. Nechci být 

příčinou problému druhých, uvědomila jsem si díky svému učiteli, jak je důležité být 

svobodná a hlavně dát svobodu ostatním. Konečně jsem také pochopila, že skutečná léčba 

nemoci se uskuteční v mysli, protože když man není spokojen, tělo nikdy zdravé nebude.  

Snad se dokáži srovnat i s tím,  že to, co už nejde změnit, se nemá v mysli více objevovat. Je 

třeba žít vědomě, ne pod vlivem smyslů, pod vlivem emocí a veškerá bolest pak zmizí, 

protože ta bolest pochází ze smyslového vnímání světa.  Je to tehdy, když jsou smysly 

nadřízeny rozumu.  Pak budeme schopni prožívat štěstí, které je kolem nás všude kolem. 

Stačí se jen rozhlédnout a vnímat to vše krásné kolem.  

Jednoduše řečeno, ájurvéda mne prostě chytla a už se jí nepustím  a rozhodla jsem se jí také 

šířit dál.  Proto jsem dne 15.5.2012 uspořádala pro své kamarádky a známé první přednášku 

– besedu o ájurvédě na téma „Pomáháme si ájurvédou v běžném životě“. Trvala dvě hodiny 

a během této doby jsem se snažila o to, aby přítomni pochopili, že se jedná o širokou oblast, 

která zahrnuje např. životní styl, správné stravování,  správné dýchání - pranajámu, správné 

cvičení, správné myšlení, masáže, léčení atd. Na přednášce jsem byla uvolněná a jedna 

z přítomných kamarádek mi po přednášce řekla, že mne tak uvolněnou ještě neviděla. 

Překvapilo mne to a pak jsem si řekla, že je to asi tím, že je to oblast, která mne chytla u 

srdce nebo že by to snad bylo i měnícím se myšlením? 

Uvědomuji si, že kdybych to, co vím dnes, věděla dříve, tak by se mi žilo rozhodně lépe a také 

ostatním se mnou. Zejména proto chci nabyté znalosti předávat dál těm, kteří o to budou 

mít zájem.  

Přednášku jsem rozdělila do 4 částí:  

1. část základy ájurvédy,  

2. část okénko cvičení,  

3. část okénko vaření,  

4. část okénko do světa koření.  



První část trvala jen hodinu, nechtěla jsem přítomné zahrnout spoustou teorie. V této části 

jsem se pokusila vysvětlit, že pokud pochopíme principy ájurvédy, tak také pochopíme 

přirozené zákony, které nám pomáhají vytvořit zdravé a vyrovnané tělo, mysl a ducha 

samozřejmě s přihlédnutím ke konstituci každého jedince a také pochopit, co dělat, abychom 

tento stav podporovali. Vysvětlila jsem, že vesmír je základem a my jsme jeho pouhou 

součástí a že vesmír je tvořen pěti prvky,  pěti  pančmahabhút:   prostorem, vzduchem, 

vodou, ohněm a zemí. Vše kolem nás i my jsme tvořeni těmito pěti prvky. 

 
Z těchto pěti živlových prvků jsou tvořeny tři dóši. Jedná se o energie či principy prostupující 

celou přírodou.  

Prostor a vzduch tvoří dóšu zvanou VÁTA – váta je zodpovědná za pohyb v těle. 

Oheň a voda tvoří dóšu zvanou PITTA – pitta je zodpovědná za přeměnu – hormóny, enzymy, 
zpracování potravy na živiny a odpad. 

Voda a země tvoří dóšu KAPHA nebo KAF– kapha je zodpovědná za stabilitu, tvar, strukturu. 

Dále jsem charakterizovala zatím jen velmi stručně jednotlivé typy Váta, Pitta a Kaf. 

Na to jsem navázala, aby se netrápili tím, že neznají svou konstituci vrozenou – PRAKRTI ani 

současnou VIKRTI, že mohou začít třeba tím, že tak jako já odbourají co nejvíce chemie ve 

svém životě, že zahrnou do svého života více pravidelností, že budou jíst více čerstvě vařené 

stravy a postupně mohou nabalovat další a další věci do svého života z ájurvédy.  

V druhé části přednášky jsem pustila krátký videozáznam o tom, jak připravit čapátí. Recept 

jsem upravila o to, že jsme přidali  vařenou postrouhanou bramboru. Čapátí jsou pak 

vláčnější. Videozáznam jsem připravila s mým manželem, tak aby podle tohoto návodu mohl 

kdokoliv čapátí sám připravit.  Nedostatkem ovšem bylo, že je zrovna nemohli ochutnat.  

Dále jsem přítomné seznámila se třemi pro ně vybranými ásanami (SUKRÁSANA, 

VADŽRÁSANA, ANANDMADIRÁSANA) s tím, aby se tak pokusili co nejčastěji sedávat na zemi 

třeba u televize nebo při hře s dětmi a zejména své děti a vnoučata vedli k tomu, aby tak při 

hraní sedávaly. Sedy jsem nepředváděla, protože v přednáškové místnosti není dostatek 

vhodného prostoru, tak jsem pustila videozáznam natočený s mou vnučkou Terezkou. 

V průběhu záznamu bylo zdůrazněno, jak jsou tyto ásany našemu tělu prospěšné.  



Zejména jsem doporučila jednoduchý sed VADŽRÁSANA, neboť je to výtečná ásana pro 

pranajámu, navíc se zahřívajícím účinkem. Tato poloha je vhodná ke zklidnění mysli, což 

v našem hektickém životě obzvláště potřebujeme. Touto ásanou srovnáme páteř a krásně 

prociťujeme harmonický dech. Také se mění proudění krve a nervových impulsů v pánevní a 

břišní dutině. Je to vhodná poloha pro lidi se špatným trávením, protože zvyšuje efektivnost 

trávicího procesu a pomáhá i při léčbě žaludku (vředy, překyselení). Ásana snižuje prokrvení 

genitálií a také působí jako prevence kýly. Poloha je výborná tím, že pomáhá ženám při 

porodu, neboť posiluje pánevní svaly. Je to jediná meditační pozice pro lidi trpící ischiasem a 

zánětem v kříži. A má také velmi vítaný efekt zejména pro ženy: snižuje tuky v dolních 

končetinách. 

V této části přednášky jsem se snažila zdůraznit, že je velmi důležité se naučit dýchat do 

břicha, ne do hrudi, tak jak jsme zvyklí. A pokud mají zájem a chtějí to trénovat, že se pak 

v rámci dalších přednášek můžeme společně začít učit pranajámu.  

Na závěr přednášky jsme se v okénku koření bavili o fenyklu. Proč zrovna o fenyklu? Protože 

mám takový pocit, že se na fenykl velmi zapomíná a to je dle mého názoru velká škoda. 

Přitom je to koření, které stojí za povšimnutí a zařazení do našeho jídelníčku. Fenykl je 

z pohledu ájurvédy vhodný pro všechny dóši a je to jedno z koření, které posiluje ágni a je 

výborné pro zažívání. Navíc fenykl  pomáhá při zácpě, kolice a nadýmání, což trápí mnohé lidi 

kolem nás. Mimo jiné má močopudné účinky a také pomáhá při bolestivém močení. 

Odstraňuje svíravé bolesti při vyprazdňování střev. Proplachování očí fenyklovým odvarem 

pomáhá při častém slzení a zánětech očí. Také působí podpůrně na menstruaci a podporuje 

tok mléka u kojících matek. Málokdo ví, že žvýkání semen před jídlem snižuje chuť k jídlu,  

ale pozor nic se nemá přehánět. Žvýkáním semen fenyklu po jídle osvěžíme zase náš dech. 

Fenykl s koriandrem lze výborně využít při potížích s močovým ústrojím. Navíc fenykl ulevuje 

od křečí a uklidňuje nervy. Ulehčuje odkašlávání, zklidňuje chrapot a mírní dechové potíže. 

Silný odvar ze semen lze použít i jako kloktadlo při bolestech v krku. Odstraňuje i pálení žáhy. 

Výborný je čaj z fenyklu v kombinaci s koriandrem a římským kmínem.   

Během přednášky byl podáván čaj tulsi, který je velice lahodný a čaj ze směsi fenyklu, 

koriandru a římského kmínu, který má velmi dobré účinky pro trávicí soustavu a pro posílení 



agni. Oba dva čaje překvapily přítomné tím, že byly velmi dobré, zvláště čaj tulsi. Alespoň  

taková byla odezva. 

Věřím, že podobné přednášky budou probíhat jednou za měsíc a pokud bude zájem, i častěji.  

V současné době plánuji otevření obchůdku s ájurvédou, aromaterapií, zdravou výživou a 

drobnými dárkovými předměty zhruba do poloviny června letošního roku, takže aktuálně teď 

se musím soustředit na kroky spojené s otevřením prodejny.  Už se těším a kamarádky  mne 

popohánějí, abych už otevřela. Jsou zvědavé a některé natěšené, tak si moc přeji, ať je 

nezklamu. Otevřením prodejny bych chtěla propagovat v místě bydliště ájurvédu 

s aromaterapií. V obchůdku budu prodávat byliny jako např. tulsi, triphala, ašvaganda a jiné, 

koření jako římský kmín, koriandr, pippali, asofoetidu atd. a v neposlední řadě chci 

propagovat např. takové potraviny jako např.  tapioka, urid dál, mungo, sušené amalaki a 

další. Mám v úmyslu podělit se se svými zákazníky o ájurvédské recepty,  ve kterých by 

vybrané potraviny mohli použít a ochutnat, pokud oni sami budou mít o tuto službu zájem.  

V rámci kosmetických přípravků bych chtěla prodávat např.  Kadžal – barvu do očí, která se 

používá na oční linky, které dávají očím důraz a kontrast. Kadžal se vyrábí namočením a 

následným spálením bylin v ghí, neboť v Indii má vše, tedy i líčení, své zdravotní 

opodstatnění.  

Toto je vlastně pro mne jakýsi začátek s ájurvédou, protože bych chtěla pronikat do jejich 

moudrostí dál a dál a také ji šířit. Pochopila jsem, že už jejím šířením mohu ovlivnit to dobré 

v nás a občas některým lidem i pomoci. Možností ájurvéda nabízí celou řadu a já jsem z toho 

čím dále tím více nadšenější. Je neuvěřitelné, že ájurvéda vznikla už před více než 5000 lety 

před našim letopočtem a také je fantastické, jaké zákonitosti její zakladatelé Čarak a Šušruta 

v té době objevili a zapsali, jaké  skvělé dílo nám zanechali.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a sociologii a dlouhou dobu jsem pracovala v sociální 

oblasti. V současné době otevírám malý obchůdek s ájurvédou, aromaterapií a dárkovým 

zbožím. Snažím se o propagaci ájurvédy v městě Vsetíně, kde žiji se svou rodinou.  

Děkuji svému učiteli Govindžímu za to, jakým způsobem učí ájurvédu. 

E-mail: albarvova@email.cz  

 


