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CESTA K AJURVÉDĚ

„Tuto práci jsem pojala jako prostředek k poděkování lidem, kteří mě vedou na 
cestě životem a dále jako inspiraci pro lidi, kteří o studiu ajurvédy teprve přemýšlí“

  Má cesta k ajurvédě začala před dvěma roky.Zrovna jsem maturovala na zdravotní 
škole. Setkání s vážně nemocnými lidmi, kteří byli odkázaní na nás, zdravotnický 
personál a dále na obrovské množství léků mi jen dokazovali, že klasická medicína může 
být prospěšná jen v urgentních případech. Chuť pomáhat lidem v jejich nelehkých 
chvílích byla velká, ale uvědomovala jsem si, že sama nic nezmůžu.
 Bohužel zdejší systém léčení ve zdravotnictví nenapomáhá vyléčení, pouze v úlevě 
některých projevů onemocnění.

   No a poté jsem měla tu příležitost vyzkoušet si to na vlastní kůži..Přišla nemoc a tehdy 
jsem si uvědomila jak je zdraví křehké. Co teď? Zvolit léčbu léky, které budu muset 
užívat po zbytek života? V té době se moje maminka, která je pro mě zároveň  i 
duchovní učitel, se začala zajímat o ajurvédu. Samo sebou u ní přišlo i vegetariánství. Já 
ale byla proti. Ne!
   Nechtěla jsem o tom ani slyšet, pořád jsem se jen litovala a běhala po doktorech. Ale 
jednoho dne jsem ustoupila a něco si o tom poslechla. Najednou mi do sebe vše 
zapadalo. Ano, chtěla jsem vědět víc a víc.
   Už malá změna životosprávy a myšlení během krátké doby udělala své, cítila jsem se 
mnohem lépe. A během krátké doby jsem byla zcela zdravá. 
Měla jsem to štěstí, že nemoc byla v začátcích.
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                              STUDIUM AJURVÉDY

„Jedna z nejlepších věcí, co mě v životě potkala, je studium 
ajurvédy“

  Když jsem po maturitě začala přemýšlet o dalším studiu, tehdy jsem se 
dozvědela o instituci Dhanvantri v Horních Počernicích. Podala jsem si
přihlášku na tříleté studium ajurvédy a už v září jsem jela na naše první 
setkání.

   Již první den ve škole jsem zjistila, že vše, co jsem o ajurvédě věděla, je ve 
skutečnosti trochu jinak.
   Ajurvéda není jenom o bylinkách, čajičkách a vegetariánství. I tak ale 
dokáže pomoci.
                                                                       
   Během celého roku studia jsem začala 
pozorovat změnu.

Díky znalostem ajurvédy dokážu více 
pochopit sebe, svět,  i lidi, co mě obklopují.

 Díky naším učitelům Govindžímu, Marcele a 
Petře jsem se dozvěděla mnoho věcí. 

Učím se vnímat svět očima „ajurvedáře“. 

A jelikož má cesta k ajurvédě  nebyla tak 
zdlouhavá a komplikovaná, velice ráda bych 
odbočila k trochu teorie a historie o této
 úžasné „vědě“.
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                               HISTORIE AJURVÉDY

Ajurvéda je nejen věda o životě jak se vě většině literatury můžete dozvědět.Je to 
komlexní věda o zdravém plnohodnotném životě.

Ajurvéda vychází z indických véd. Některé zdroje dokonce tvrdí i o védách 
slovanských, kterých se ale nedochovalo v tak hojném počtu jako indických. Ale patří 
všem živým bytostem, kterým pomáhá bez rozdílů rasy, původu a dalších výmyslů 
lidského ega. 

Její počátky spadají do dávných védských časů. Největšími zdroji jsou:

1. Čaraka Samhita, který se objevil kolem prvního tisíciletí před naším 
     letopočtem. Tento velice rozsáhlý text pojednává o metodách 
    diagnózy a léčbě, životním stylu a výživě. 

2. Sušruta Samhita, pojednávající nejvíce o metodách chirurgie. 
    Autorem knihy, chirurg Sušruta, je považován za otce chirurgie. Jeho znalost   
    anatomie lidského těla byla překvapující.

3. Aštanga Sangraha, dílo Vabhata staršího, který zde sjednotil poznatky ze 
    Čaraka Samhita a Sušruta Samhita a doplnil je svými znalostmi.

Historické období mezi 5. stol.př.n.l. a 5 stol.n.l. bylo obdobím největšího rozkvětu 
ajurvédské medicíny.

Za zakladatele je považován bůh zdraví Dhanvantri, který je jednou z podob boha 
Višnu. V Sušruta-Samhitě, jedním z největším zdrojů ajurvédy je popsán původ 
ajurvédy takto: Dhanvantri seděl ve svém domě obklopený svatými mudrci. Sušruta 
se obrátil k Dhanvantrimu a pověděl mu: ‚Je nám líto vidět lidi, trpících nemocemi. 
Přejeme si, abyste nám vyložil ajurvédu, abychom jím mohli pomoci a vyléčit je.‘
Dhanvantri souhlasil.

Ajurvéda byla sepsána do sta tisíc šlók. Později pro zjednodušení byla ajurvéda 
rozdělena do osmi částí. Dhanvantri vyučoval medicínu a chirurgii.

I v dnešní době v Indii začíná oslava jménem Divali vzpomínkou na Dhanvantriho. 
V době stmívání se lampion, směřující na sever rozsvící u vchodových dveří. Je to 
symbolem uctívání boha Dhanvantriho, dávajícího 
vše potřebné pro zdraví a šťastný život.
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                                     PŘÍNOS PRO SVĚT

   Na ajurvédě mě fascinují její kořeny, lidé kteří jí budují tisíce let. Věřím, že se 
k ní bude obracet stále více lidí pro její ucelenost a pochopení lidské existence. 
   
V některých zemích je ajurvéda uznávana jako oficiální medicína a je dokonce 
hrazena zdravotními pojišťovnami. Bohužel zde si na toto budeme muset 
počkat.

Sama sebe se často ptám, proč lidé v takzvaně vyspělém světě jsou stále 
nemocné, nedokážou udělat nic pro své zdraví, natož aby se snažili pomoci 
ostatním. I duchovní život bývá v mnoha rodinách dosti chudý. A za kulturu 
považují sledování televize na gauči v obýváku.

A přitom změnit svůj život k lepšímu je ku prospěchu nás samotných. Snažím 
se o nejen lepší stravování a životosprávu ale i o duchovní rozvoj.
Sloužit lidem, kteří nás obklopují beru jako mé poslání v životě. 
Nemyslím tím přispívat pro nadace část svého výdělku, i toto však může být 
pro spoustu lidí prospěšné. Myslím však budovat lepší budoucnost ve zdraví a 
hojnosti pro nás i další generace. 

Všichni by se občas měli zamyslet jaký mají přínos pro naší planetu. 
Každý může udělat cosi, co může být krásné a přínosné.
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                                         ŽIVOTOSPRÁVA

Nemůžu se nezmínit o velkém vlivu stravy na náš organismus. Hodně lidí se 
mě často ptá, jaká detoxikace je nejlepší, jakou bylinku by měli užívat.

Sama jsem odpověď dostala nedávno. Zjistila jsem, že většina problémů a 
neduhů týkající se zdraví vzniká v nesprávné životosprávě.

Už hned ráno po probuzení si dáváme snídani, pak svačinu, hned nato oběd. 
Mezi večeří a po ní máme další nespočet čajíčků, kafíčka a dalších dobrot. Pro 
mnohé lidi je půst brán jako něco neskutečného a nereálného. Jíme neustále, 
nemáme potřebnou pauzu mezi jídlem. Tím pádem tkáně v organismu se tvoří 
bez přestávky a jsou tudíž nekvalitní. Nikdo přece v práci nepracuje bez 
potřebného volna, náš trávicí systém taky potřebuje jednou za čas zasloužený 
odpočinek.

Dalším problémem je jídlo večer. Většina lidí v dnešní době pracuje do 
pozdních hodin. Pak přijdou domů a po dlouhém dni snědí vše, co jim přijde 
pod ruku. A to se hned odráží na našem zdraví. 

Takže mojí radou je – jíst pouze když máme hlad, ne chuť. Po západu slunce 
nechat žaludek odpočívat a počkat si do dalšího dne. Už pouze tímto můžeme 
zlepšit své zdraví a předejít spoustu nemocem. Sama to na sobě uplatňuji, a 
výsledky jsou vidět.
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                                              TRIDÓŠ
  
Chtěla bych popsat mé vlastní vnímání tridóš, které patří k základní diagnostice 
v ajurvédě. Jelikož jsem si už natolik zvykla klasifikovat lidi podle této typologie, 
velice mi to pomáhá v práci i v osobním životě.

VÁT
Vátové lidi jsou vidět už na první pohled. Mívají rozevláté vlnité vlasy, bývají 
hubenější a v osobním životě jsou dost nestálé, rychle mění názor.
Mají sklon k poruchám nervové soustavy, zraku, a dalším poruchám souvisejícím 
s „vysušováním“ těla.
Je to totiž vlastnost organismu, která pomáhá k jakémukoli pohybu. Vše, co se v těle 
hýbe, je zajišťováno pomocí vát.

PITT

Jedna z nejdůležitějších funkcí pitt dóši je trávení potravy, která se doslova stává 
naším tělem. 
Lidé s převahou této dóši bývají hubené, vypadají velice upraveně a jsou pečlivé až 
pedantické.
Jelikoš pitt má na starost přeměnu tkání v těle, mívají lidé s touto konstitucí 
problémy se zánětlivými procesy, onemocněními jater a alergiemi. 

KAF

Je to stabilita, zachování stálosti tkání, pevná hmota.
Kvalita kostí, kloubů, kůže. 
Lidé s převahou kaf mívají nadváhu, jsou stálejší a klidnější. 
Problémem bývá právě již zmíněná nadváha, diabetes melitus, lidově zvaný 
cukrovka, astma bronchiale a poruchy štítné žlázy.

Tento popis je spíše pro orientaci, v ajurvédě je to velice rozsáhlé téma a je to 
základní pilíř ve studiu.
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                                                       JOGA

   Miluji ten pocit, kdy se v neděli ráno ve škole cvičí joga, mé ztuhlé tělo se 
najednou dokáže tak skvěle uvolnit díky úžasnému vedení naší učitelky Petry.
   Joga není jen o tom protáhnout si svaly a zpevnit postavu. Je to i prostředek 
k uvolnění mysli, která je v dnešní době tak zatěžovaná okolními vjemy a 
prostředím.

   Je tu spousta odvětví, druhů a škol jogy. Spoustu lidí o tom neustále vedou 
debaty, jaký druh jogy je ten správný. Stačí si ale jen vybrat, co je pro nás to  
nejlepší.

 Jak se říká, není tak důležité to, co děláš jako to, jak to děláš.

   

„ Kdo jednou zkusí, už příště nedokáže odolat tomu úžasnému pocitu z cvičení“
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NĚCO MÁLO O MĚ:

   Narodila jsem se 8.7.1985 v dalekém Kazachstánu, kde mimochodem ajurvéda 
má veliké zázemí.V Praze žiji již 15 let. 

   Vystudovala jsem zde Střední zdravotnickou školu, ale v oboru jsem nikdy 
nepracovala. Až do současné doby jsem pracovala jako asistentka prodeje. 

   Mezi mé záliby patří práce na počítači, fotografování, sport, čtení a studium.
   V nedávné době  se mi naskytla příležitost pracovat na budování ajurvédských 
lázní a jsem za tu příležitost nesmírně vděčná.

Touto cestou bych chtěla poděkovat svému učiteli Govindžímu za veškeré 
znalosti a inspiraci, kterou mi poskytuje,
Marcele za její krásné příběhy a moudré rady,
Petře za úžasné cvičení jogy,
celému týmu na Kuti,
a též mým spolužákům.

Anna Sazneva, 
Praha

email: anna.sazneva@seznam.cz

                           




