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A. Úvod

   Existencia ako taká, vznik  a fungovanie všetkého hmotného aj nehmotného na 
planéte zem, ako aj v celom vesmíre, ktorý je tak obrovský a rozmanitý, že ho ľudská 
myseľ nedokáže pojať a označkovať definitívnymi pojmami. Neustále hľadanie a nové 
výzvy, ktoré prináša existenia v dualizme a každodenný život, nové odpovede na otázky 
prečo sme tu a aký je zmyseľ žitia a bytia. Mnoho ľudí si myslí, že všetko je ako je bez 
dôvodu, že sme tu „náhodou“, že všetko je chaos a neexistuje sila, entita, či energia, 
ktorá bola pri vzniku a formovaní sa univerza, že evolúcia je náhodný a ničím 
nepodmienený proces napredovania a formovania sa. Viera v to, že sme hmota, 
ohraničená časom a  priestorom, že máme vymedzený čas na dosiahnutie vedomostí, 
skúseností a znalostí, ktoré aj tak nezúžitkujeme. Pravidlá ako žiť, čo je správne a čo 
nie, čo je dobre a zlé určované jednotlivcami  a predkladané verejnosti ako nejaký 
„návod na život“. Či už sa jedná o náboženstvá, politické inštitúcie, vzdelávanie. Všade 
sú pravidlá, návody a vytičovanie presných smerov  a dráh, ktoré musíme nasledovať aj 
napriek tomu, že stále žijeme len v domienkach a dohadoch prečo sme tu a aký je 
skutočný zmyseľ existenie. Ľudí je mnoho a názory sa líšia. Dalo by sa povedať, že koľko 
ľudí, toľko názorov.Prečo je to tak? Prečo nie je jeden skutočný a pravdivý pohľad na 
veci? Kde leží skutočná a jediná odpoveď na otázky?
A je vôbec?
   Človek je tvor kreatívny, obdarený inteligenciou, citmi, možnosťou uvažovať  a 
zdokonalovať sa.Od narodenia až do smrti v ňom prebiehajú rôzne myšlienkové 
pochody, nastávajú nové a ďalšie skúsenosti a situácie, z ktorých sa snaží si uchovať čo 
najviac a v čo najdokonalejšej podobe. Volí si cestu, spoznáva nepoznané, skúša 
neskúsené, cíti do tej doby nepocítiteľné a jeho pohľad na okolie a život sa mení. Zo dňa 
na deň, z hodiny na hodinu, z minuty na minútu. Dnes môže veriť v dobro, byť ľudom 
nápomocný, mať okolo seba priateľov, žiť usporiadaný život, zajtra však môže byť všetko 
inak.Stačí malá zmena, malý pohyb myšlienok, zmena pohľadu, nepatrný impulz  a 
celá jeho existencia  a smer sa mení. Výrok „ Nevstúpiš dva krát do tej istej rieky“ je viac
ako pravdivy, je skutočný a konečný. Rieka plynie ako plynie život  a všetko sa v nej 
mení. I keby tomu tak nebolo, rovnyký proces prebieha v človeku. V tom prípade je 
nielen „rieka“ do ktorej človek vkročí iná, nová a úplne odlišná, ale zmenený je aj 
človek.Všetko podlieha zmene a formovaniu sa. Od nepamäti, dlhými vekmi a 
stáročiami sa civilizácia uberala rôznymi smermi vo viere, že napreduje, že sa 
zdokonaluje a približuje k nejakému vrcholu, o ktorom nič nevie, ktorý by mal byť 
konečnou métou, dosiahnutím stavu dokonalosti a maximálneho potencionálu, ktorým 
bol človek obdarený a predurčený. Toto hľadanie sa rozdeľovalo do roznych smerov, či 
úrovní bytia. Jedným zo smerov bolo napredovanie intelektuálne, pomocou mysli.Nové 
objavy, ktoré ulahčovali život, dávali pocit väčšej istoty, programovali myseľ na vedomej 
úrovni, sústredili sa na fyzický a materiálny pokrok. Vedomá myseľ ovládaná egom 
posúvala hranice možností, zároveň však potláčala skutočnú podstatu človeka, jeho 
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   prirodzenú inteligeniu, schopnosť nájsť pravdu vo svojej hĺbke a srdci. Vedomie 
potlačilo podvedomie a čím viacej sa civilizácia stávala „dokonalejšou“, tým viacej 
konfliktov, nenávisti, nevraživosti a pocitu nepochopenia sa stávalo súčasťou 
každodenných životov. Toto nepochopenie človeka vlastnej existencie viedlo k jeho 
vnútornej nerovnováhe a rozladeniu jemných mechanizmov schopných ukazovať mu 
správny a harmonický smer. Spletitý myšlienkový chaos, v ktorom sa človek doslova 
„utopil“, potlačil jeho schopnosť naslúhať jemnému „vnútornému hlasu“, ktorý ho mal 
sprevádzať a viesť po životnej púti a využiť jeho plného potencionálu do stavu úplného 
uvedomenia a pohopenia. Nasťastie pre ľudstvo počas tejto zdĺhavej a dramatikej púti 
človeka skrz jeho vnútorný chaos, objavili sa na zemi aj osobnosti, ktoré sa vymykali 
tomuto smeru a vniesli poznanie a svetlo do temnoti a skrz úplné utíchnutie a 
započúvanie sa tomuto jemnému „ vnútornému hlasu“ ukázali možnosť bytia v 
rovnováhe a harmónii.
Jedným z najvýznamnejších a najpodrobnejšie spracovaných vedeckých a filozofických 
smerov, ktoré vznikli na základe poznatkov a skuseností takýhto výnimočných osôb je 
nepochybne Ájurvéda.
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B. Ájurvéda a život

   Ájurvéda vznikla na základe snahy o preloženie vzniku a fungovaní celého vesmíru 
do človeku pochopiteľnej a prijateľnej formy, ľudskej reči. Sily pôsobiace všade vôkol 
nás, udržúce chod a rovnováhu existenie sú natoľko komplikované pre pochopenie 
ľudskej mysle, že je potrebné dosiahnuť vysokého stavu porozumenia a poznania, na 
priblíženie a správne vyjadrenie fungovania do jazyka. O toto sa už tisíce rokov snažia 
skupiny majstrov a učiteľov, ktorí nachadzajú odpovede vo svojom vnutri. Väčšina z nás 
sa sústredí na okolitý svet, na hmatatelné a oku dostupné veci. Hľadáme odpovede 
mimo nás, nikdy v nás. Ohliadame sa po riešeniach všade, len nie v sebe samých.
Ájurvéda ukazuje a vytičuje smer, ktorý je prirodzený, objektívny a pravdivý. Poukazuje 
na veci také, aké sú a dáva nám dostupné riešenia problémov a zodpovedá na otázky, 
ktoré sú nedostupné pre západné vedecké smery, založené na logike a faktoch. Snaží sa 
čo najpochopiteľnejšou a mysly najprijateľnejšou formou vyobraziť fungovanie ľudského 
organizmu a psychiky.Je to veda o živote na časovej osi živých biologických substancií, 
náuka o fungovaní univerzálnych síl posobiacich na človeka od jeho narodenia až do 
smrti.Vysvetluje ako sú navzájom prepojené a zharmonizované jednotlivé prvky 
existencie, ktoré majú každá vlastný špecifický charakter a navzájom sa podporujú pri 
vytváraní uceleného a sebestačne fungujúceho celku. Tieto prvky sú špecifikované podľa 
ich prioritnýh vlastností a delia sa na 5 častí.
Prvým prvkom je éter je to prvopočiatok všetkého, stav bez formy a vlastností, ktorý 
predurčuje vzniku ďalšíh prvkov, príprava na pohyb, ktorý je druhým prvkom vzduch 
je ľahký, dáva do pohybu informáciu, je suchý a studený, prúdi všetkými smermi a 
trením sa mení na ďalší prvok oheň. Tento prvok je teplý a hrejivý, mení jednu formu, 
dáva možnosť vzniku a preformovaniu, ničí a obnovuje, transformuje  sa do prvku 
voda ktorá prúdi, pohybuje sa z jedného smeru do druhého, je chladná a vlhká, 
vyživuje, predáva informáciu z jedného bodu do druhého a spomalovaním sa mení na 
prvok zem.Zem je stabilná, pevná, masívna a ťažká.Je bez pohybu.Je najhmotnejšia zo 
všetkých prvkov.
   Tieto prvky, alebo živly pôsobia bezvýhradne na všetko živé. Sú prepojené v 
harmonickom celku a nemôžu existovať osamote. Dávaju tvar a určujú smer.Sú 
základnými nosníkmi bytia a žitia. Ájurvéda vyobrazuje fungovanie týchto prvkov 
v človeku. Detailne popisuje ich vplyv na ľudské teľo a ducha. Dáva návod na to čo je 
potrebné dodržať a akou formou prispieť k zlepšeniu a udržaniu zdravia fyzického a 
psychického. S prichádzajúcimi vekmi sa človek stretáva čoraz s väčšími vyzvami, 
skúškami a podnetmi, ktoré potláčajú prirodzenosť a osobitosť, zvádzajú a zavádzajú 
človeka. V dnešnom uponáhlanom a informáciami nabitom svete, je to očividné zo 
všetkýh strán.Priority sú v rozpore so správnym chodom spoločnosti ako takej a 
viditeľne sa to odzrkadľuje na zdravotnom  a psychickom rozpoložení dnešného 
človeka.Paradoxom je, že čím je civilizácia „vyspelejšia“ a využíva novodobých 
prostriedkov nepredstavitelných v minulosti, poznatkami v oblasti či už elektrotechniky, 
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   medicíny, alebo biotechnológií, tým je vo väčšom úpadku a dáva vzniku nových 
zákernejších chorôb, mnohokrát spojených aj so psychickým stavom a rozpoložením 
ľudstva.Zdravý životný štýl začína byť skor trendom ako filozofiou a je postavený na 
ziskoch a trhovom marketingu. Ľudia sa skor ako cítiť sa zdravo a žiť vo vnútornej 
harmónii, snažia vyzerať fyzicky zdravo, mať pleť bez príznakov starnutia a pevnú 
muskulatúru. Riadia sa prvidlom „ ako vidím, tak je“. Myslia si, že vonkajší odraz v 
zrkadle je definitívnym stavom bitia, že to ako nás vnímajú ostatný je výsledkom 
celoživotného úsilia. Dosiahnu vedomostí, slávy, ocenenia, nadobudnú majetky a stále 
hľadajú. Ale ak by ste sa ich opýtali čo je to čo hľadajú, kam vlastne smerujú a čo chcu 
dosiahnuť, nedostali by ste jednoznačnú odpoveď. Pretože tá odpoveď neleží mimo nás, 
ale je v nás. Je kúskom celku, ktorého sme súčasťou a ktoré je v tej najhlbšej hlbine 
našeho vnútra pod nánosmi nepotrebnýh informáií, je to diamant, ktorý je obalený 
bahnom. Je to poklad, ktorý sme dostali do daru a zabudli sme na neho. Utíchnutím 
mysli, započúvaním sa do seba, uvoľnením kalov okolo našeho stredu a žitím v súlade z 
celkom prichádza odpoveď. Prichádza nečakane, sama, bez úsilia a otázok.Iba 
nečinnosťou mysli sa stávame najprínosnejšími pre život a okolie. Ájurvéda žije v 
súlade s týmto stavom. Prekypuje životom, pláva po prúde a nesnaží sa bojovať. Je 
prirodzenosťou, je pochopením a odmenou. Odmenou pre tých, ktorí sa ju snažia 
precítiť, vnoriť sa do nej a  naplno ju prežívať. Byť jej súčasťou a nechať sa ňou viesť.
Nejde tak ani o to získať informáie ako skôr pochopiť jej podstatu. Nemusíte ju presne 
definovať slovami, Ájurvéda nie sú slová, používa slová, aby sme pochopili a  
porozumeli.Ájurvéda je mimozmyslová, existenčná, je stavom nie informáciou.
Stavom tela, mysli a ducha tvoriacim harmonickú existenčnú jednotku.
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C. Ájurvéda u nás

   
   Väčšina si pod slovom Ájurvéda predstaví alternatívny druh medicíny. Moderný 
človek sa cíti príliš sebavedomí a sebestačný. Jediný druh pohľadu na svet je ten 
vedecký a racionálny. Tento ich postoj plne zastáva moderná západná medicína, ktorá 
sa snaží liečiť dôsledok ochorení a nie ich podstatu a príčinu. V potlačení príznakov 
choroby je určite v popredí. Ale čo skutočná liečba? Ľudia sa na ňu obracajú znova a 
znova s novými a novými chorobami, ktoré mnohokrát vznikajú aj práve potlačením 
symptómov a nesprávnym pohľadom na liečbu. Tabulkový odmeraný neosobný prístup 
k pacientovi, ktorý sa plne oddá liečbe s vierou, že práve moderná medicína musí 
poznať ten správny spôsob liečby je predurčený sám o sebe k neúspechu. Západná 
medicína je zrkadlom vedeckých postojov a výskumov, ktoré sú toho názoru, že ľudia sú 
rovnaký.Všetci sa skladajú zo svalstva, kože, krvi, organov... a preto je aj k liečbe 
pristupované hromadne. Istou formou má na to vplyv aj pragmatický antináboženský 
pohľad vedy na bytie. Na tento omyl poukazuje Ájurvéda už tisícročia.A aj napriek 
tomu, že práve ona dala za vznik modernej západnej medicíne, tá sa jej vzdialila v 
nedohľadne. Západná medicína sa časom prispôsobila okoliu, na rozdiel od Ájurvédy, 
ktorá rozumie striktným pravidlám a  zákonom bytia a poukazuje, že sa oklie musí 
prispôsobiť jej, ak chce byť opäť zdravé, harmonické a naplnené životom. Predpokladom 
správneho fungovania západnej medicíny je dopyt. Môže fungovať len na základe 
dopytu obyvateľstva po jej službách a tak sa z nej stal jeden z najprosperujúcejších 
obchodov dnešnej doby. Čím je viacej chorých, tým je viacej ziskov a prostriedkov na 
ďalší výskum a vznik nových farmaceutikých spoločností, ktorých účelom je vyrobiť čo 
najviac medikamendov pre čím väčší počet chorých. Tento začarovaný kruh je doočí 
bijúcim faktom, pred ktorým však väčšina ľudí ostáva benevolentná zo strachu a 
beznádeje, nakoľko je to pre nich ten najdokonalejší a hlavne najjednoduhší spôsob 
dosiahnutia zdravia. Ájurvéda je pre nich buď príliš nedostupná, vzdialená ich 
existenčným názorom, alebo príliš osobná a náročná.Osobná v tom zmysle, že je sa k 
nim musí dostať čo najbližšie, aby poznala ich skutočnú podstatu.To je asi ten najväčší 
problém, pretože oni potrebuju odstup a súkromie. Zo strachu z nahliadnutia do 
skutočných problémov  a odhalenia vnútra. Oveľa horšie ako zostať obnažený navonok, 
je obnažiť sa zvnútra. Nahý v celom svojom bytí. A to je správnym a jediným 
predpokladom na odhalenie príčiny chorôb a disharmónie v tele, ktorý vedie k liečeniu 
a vyliečeniu. Veď ako by sme mohli vytrhnúť pliev zo záhrady, keby sme do nej ani 
nevstúpili a prihliadali by sme sa skrz plot.Ájurveda má tú tendenciu odstrániť 
problém a zamedziť jeho opätovnému vzniku za predpokladu, že sa jej človek otvorí a 
obnaží. Prvou métou k prekonaniu tejto bariéry je odhodlanie.Človek odhodlaný a 
pozitívne mysliaci je pripravený pochopiť a prekonať prekážky spojené s opätovným 
nastolením rovnováhy tela, mysle a ducha. Naštastie uvedomenie ľudí v poslednej dobe 
stúpa a tých, čo siahajú po odpovede mimo konvenčnú západnú metódu liečby pribúda.  
Je bohužial pravda aj to, že niektorí to zase berú ako trend a chcú sa touto formou 
odlíšiť od ostatnýh, chú byť výnimočný a jedinečný a tým sa práve vzďalujú pravde.
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D. Jóga myseľ a telo

   
   Myseľ a telo sú predisponované existovať v dokonalej harmónii arovnováhe. Udržia
vať tento stav nás učí Jóga. Je to filozofický smer vedúci k úplnému oslobodeniu sa od 
hmotnej existencie, smrti a narodenia. Prvým najdôležitejším predpokladom je 
koncentrácia a kontrola činnosti mysle, ktoré prechádzajú do Pataňdžaliho osmych 
stupňov realizácie. Prvým stupňom je Jama sebaovládanie, nasleduje Nijama 
observancia, Asana pózy tela, Pranajama ovladanie dýchania, Pratjahara 
odtrhnutie zmyslových orgánov od ich objektov, Dharanakoncentrácia, Dhjana 
meditácia a nakoniec Sámadhí maximálne pohrúženie, konečný stav bytia.
Existujú rozne druhy jogy v závyslosti na smere a este človeka k poznaniu podstaty 
bytia alebo boha.Sú rozne cesty k dosiahnutiu rovnakého cieľa.Každá má však v sebe 
kus pravdy a vnáša do našej existencie svetlo. Dáva nám prehľad ako postupovať a 
napredovať, stúpať vyššie a neklesať na dno, žiť plnohodnotný život a dávať mu 
neustále zmyseľ a formu. Ukazuje nám ako sa pohrúžiť do svojho vnútra a objavením 
seba prekonať samotu. Samota je stav nerovnováhy. Všetci sme súčasťou celku a preto 
nemôžme byť sami. Je to len stav, ktorý sa dá praktizovaním a tréningom prekonať.
V každom z nás je nekonečno, je v nás obsiahnutá celá existencia, sme zrkadlom bytia.
Jóga je veľmi praktickým a mocným darom vratiť našej rozvírenej mysli koncentráciu, 
telu ohybnosť a pružnosť a našej pravej podstate odpovede a ukázať pravdu.
V západnom svete sa však často stretávame s nepochopením jogy a jej pravej podstaty, 
ked si ľudia často myslia, že sa jedná o súhrn cvičení určených na znovuzískanie 
ohybnosti tela a dlhovekosť. Znamenalo by to, že je skôr zameraná na stav fyzickej 
schránky, čo však vôbec nevystihuje jej účeľ. Udržanie dobrej fyzickej kondície a 
správny chod vnútornýh orgánov, čo podmieňuje zdravie, je len jedným z aspektov a 
prostriedkov na dosiahnutie vyššieho cieľa, ktorým je Sámadhí. Bez trénovania 
psychiky, pochopenia skutočnej podstaty, meditácie, konentrácie a poznanie samého 
seba, svojho pravého ja, je to však nedosiahnuteľné.Joga je úžasná a záhadná ako život 
sám. Dáva nám možnosť spoznať taje a možnosti seba samých, dosahovať a prekonávať 
obmedzenie tela, dokonale ovládať svoju fyziku a psychiku a naučiť sa múdrosti, ktorá 
je v nás odnepamäti. Ten kto sa ponorí do jej tajov a plne a bezvýhradne sa jej oddá 
pochopí a ocení každý aspekt, každú skúsenosť a situáciu na ceste zrodenia a smrti, 
púti zvanej život.
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E. Zdokonaľovanie sa

   
   Čo je to vlastne dokonalosť. Ako ju dosiahnuť a kde je. Je to vôbec možne? Každý si 
môže pod týmto pojmom predstaviť čosi iné. Niekto si predstaví nádherné vypracované 
telo, iný život na nádhernom ostrove v prekrásnom dome, ďalší nezištnú pomoc 
druhým...Názory sa rôznia. Pravda je však taká, že pravda nie je. Je len fakt, že 
dokonalosť sa nedá dosiahnuť, pretože to nie je vec ohraničená časom, nie je to miesto v 
budúcnosti, ani čin ktorý sa stal. Dokonalosť tu bola vždy a bude.Dokonalosť je v 
každom z nás, len jej bránime sa naplno prejaviť. Je to stav bytia, nevedomej mysli, 
pravej podstaty. Stačí sa pozrieť vôkol seba. Hierarchia a chod vesmíru, kooperácia a 
doplňanie sa všetkého hmotného aj nehmotného. Všetko je zložené z nepatrných 
fyzických čiastočiek, ktoré sú zhlukom nekonečnej energie hmota/nehmota. Hĺbka 
vesmíru je nepredstaviteľne obrovská, pre nás nekonečná a rovnako je to aj s človekom.  
Sme nekonečný a záhadný ako univerzum. Je v nás dokonalosť ticha nečinnosti, skrz 
ktorú prúdi von prejavenie sa všetkého. Sú to protipóly, ktoré sa dopĺňajú a vytvárajú 
jednoduchosť tak obyčajnú, až je zložitá. Je nepredstaviteľné ľudskej mysli, že niečo tak 
obrovské a komplexné ako existencia, môže v sebe niesť zrozumiteľnosť a ľahkosť. To my 
a naša logika robíme veci zložitými, nechceme vidieť prostotu. Zdokonaľovanie sa 
neznamená dosahovanie, ale zbavovanie sa. Zbavovanie sa predsudkov, nepotrebných 
informácií, psychických blokád, zaužívaných zvykov, lipnutia na materiálnych veciach, 
potreby mať pravdu a neustále zasahovať. Je mnoho aspektov brániacich nám navrátiť 
sa do stavu dokonalosti, ktorá nastáva až po dosiahnutí činnosti skrz nečinnosť 
myšlienky. Je to stav mysli. Nebo aj peklo, oboje sa nachádza v našom vnútri. Nie je to 
miesto mimo nás. Sme to my. My sa rozhodujeme, je to naša slobodná vôľa. Život je ako 
kvet. Je čistý, svieži, naplnený nekonečnou krásou a prostotou, nepodmienený a bez 
cností, pripravený oddať sa existencii naplno. Niekto ho vníma naplno, všetky jeho 
vlastnosti a komplexnosť, nekto len jeho časti a farbu, niekto ho nevidí len cíti jeho vôňu 
a niekto si ho ani len nevšimne a prejde okolo neho, netušiac, že ho minul. Je to o 
odovzdanosti a prirodzenosti. Mali by sme sa svetu otvoriť, odhodiť zábrany a strach, že 
budeme nechránený a bude nám ublížené. So životom sa nedá bojovať, treba ho 
pochopiť a nechať sa ním viesť. On sám vie čo je pre nás dobré a prínosné, čo je 
potrebné pre náš rast a pochopenie. Musíme si ľahnúť na hladinu rieky a nechať sa 
unášať jej prúdom. Odporom a bojovaním strácame nielen silu a  energiu, ale aj smer 
našej cesty. Sme tu aby sme videli a získali skúsenosti. Stačí otvoriť oči, zhlboka sa 
nadýchnuť, urobiť krok vpred a zanechať všetku nepotrebnú záťaž za sebou. Byť a žiť s 
ľahkosťou a hľadieť na veci také aké sú. Bez posudzovania, predsudkov, so všetkými 
pozitívami a negatívami a neoblomným odhodlaním prežiť plnohodnotný život 
naplnený čistotou bytia.
Dokonalosť netreba hľadať, pretože sme ju nikdy nestratili.
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F. Tvorenie a dosiahnutie rovnováhy

   
   Tvorivosť je prirodzenou súčasťou každého z nás. Je to nástroj, ktorým dokážeme 
preukázať pravú podstatu svojho ja, je zrkadlom našich pocitov, myšlienok a túžob.
Ukazuje v pravom svetle aké máme kvality, priority a vnútorný potenciál. Je to vlastne 
vyššia a hlbšia forma komunikácie s okolím a možnosť prejavenia sa.
   V celej našej histórii sa s ňou stretávame v rôznych formách. Naši predkovia nám 
zanechali rôzne pamiatky, v ktorých je odzrkadlená ich múdrosť, poznanie, postoje a 
podstata človeka. Umelecké dielo dokáže povedať oveľa viac, ako písmo, alebo jazyk.
Dokáže v človeku vyvolať pocit šťastia, bolesti, radosti, strachu, naplnenia, úzkosti.
Je duševným spojením autora s prihliadajúcim, je bezprostredným odovzdaním sa.
Záleží však aj na samotnom človeku, v akej fáze osobného rastu sa nachádza. Tak ako 
bolo vytvorených mnoho krásnych obrazov, sôch a pamiatok, tak počas našich dejín 
pozorujeme aj mnoho negatívnych výsledkov tvorenia. Či už sa jedá o prostriedky na 
ničenie, vytváranie bolesti a strachu, alebo potláčanie prirodzenosti človeka.
Rovnovážny stav može nastať, keď človek tvorí započúvaním sa do svojich skutočných 
potrieb a túžob, nenásilným a nepodmieneným spôsobom, nezasahovaním a 
neovplyvňovaním druhých, plným odovzdaním sa bytiu a konaniu, bez nároku na 
prospešnosť a očakávaný výsledok.
  Západ sa zameriava na logiku, matematiku a racionálnosť.Chýba mu intuícia, 
vnútorné vedenie a nenásilnosť. Všetko musí byť oddôvodnené a dôkazmi podložené.  
Takýmto spôsobom sa vytvára nerovnováha v spoločnosti a zvádza ju nesprávnym 
smerom.
Východ je zameraný skôr na opačnú stránku a tým vytvára podobnú nerovnováhu.
Pravda bude asi niekde uprostred. Netreba potláčať prirodzenosť.Nahromadili sme v 
sebe mnoho negatívneho a mali by sme nechať voľný priebeh na vykrištalizovanie sa a 
nezameriavať sa len na pozitívne s nádejou že zakryjeme negatívne. Týmto spôsobom v 
nás stále zostane. Ide o to dosiahnuť stavu bez duality, bez názoru na pozitívne  a 
negatívne. Precitnutím a hlbokým uvedomením si, že nič nie je rozdelené na dve, že 
dobro a zlo sú len dve strany tej istej veci. Je to len zoslabená, alebo posilená neutralita. 
Pohľadom na veci také aké sú, bez názoru a posudzovania ega, bez postojov a 
vonkajších podnetov, vzniká rovnováha.
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G. Epilóg

   
   Človek je na tomto svete, v tejto fyzickej forme len raz a preto neexistuje rovnaká 
situácia a skúsenosť. Môže tam byť istá podobnosť, nie však totožnosť. Odlišnosť 
človeka od iných živých bytostí spočíva v jeho schopnosti tvoriť, rozvýjať sa a slobodne 
sa rozhodovať. Prirodzená inteligencia by mala viesť k jeho rozvoju a napredovaniu.
Pochopením zmyslu života, bytím v harmónii a nezasahovaním do prúdu získavať a 
vyťažiť maximum z možností a schopností. Ájurvéda si je plne vedomá podstaty 
všetkého, ľudskej bytosti, jej jedinečnosti a komplexnosti. Dáva nám podrobný návod  a 
popis ako nenarúšať jemný mechanizmus spojenia hmotnej a nehmotnej formy. 
Vysvetluje funkciu jednotlivých častí tela, ich náväznosť na okolie a vonkajšie podnety 
ovplyvnujúce ich správne fungovanie. Detailne znázorňuje štruktúru a postupnosť  
spracovania či už fyzickej, alebo psychickej potravy. Logicky a s presnosťou nachádza 
prvotné podnety, ktoré dávajú vzniku chorôb, narúšajú správny chod organizmu a 
zapríčiňujú ďalšie poruchy. Správnou životosprávou, životnými postojmi vedenými 
vnútornou múdrosťou, vyrovnanosťou a naslúchaním svojho tela vedie človeka k 
dlhovekosti a osobnému rastu na najvyššiu možnú úroveň. Láska je nekonečná, rovnako 
ako nekonečný je potenciál univerza.
Múdrosť prichádza až keď všetko ostatné stíchne, vynorí sa z hlbín nás samých a 
obdarí nás najväčším bohatstvom poznania. V tej chvíli zostane existencia bez otázok,  
smútok bez slzy a človek nájde skutočný domov.
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                                                        kontakt: jozef.borot@gmail.com   
Profil autora:
   Jozef Borot, narodený 22.8.1980 v meste Komárno, syn Jozefa a Márie, pochádzajúci  
zo štyroch detí. Svoje detstvo a štúdium na strednej odbornej škole spoločného 
stravovania odbor kuchárčašník, som prežil vo svojom rodnom meste. Po úspešnom 
absolvovaní štúdia som sa zamestnal vo svojom obore a nadobúdal ďalšie zručnosti a 
skúsenosti, ktoré som sa rozhodol zveľaďovať v zahraničí. V roku 2001 som odišiel za 
prácou do Prahy, kde som vyskúšal medzinárodnú kuchyňu v hoteli a reštaurácii a po 
dvoch rokoch som na základe lákavej ponuky prijal zamestnanie na riečnych výletnýh 
lodiach. Medzinárodná kuchyňa na gastronomickej úrovni spojená s cestovaním a 
spoznávaním nových miest, ľudí a zvykov trvala dva roky, keď som odcestoval do 
severskej krajiny Nórsko, kde som sa po dobu jedného roka zoznamoval so  
škandinávskou kuchyňou a vychutnával čaro tejto nádhernej krajiny. Neskôr ma zlákal  
ďalší nádherný severský ostrov Írsko, kde som prežil 4 roky svojho života. Počas tohto 
obdobia som nadobudol veľa skúseností, spoznal mnoho úžasných ľudí a našiel  
priateľov, ktorý aj napriek neskoršiemu odlúčeniu zostali súčasťou môjho života. V jeseň  
v roku 2009 som sa vrátil opäť na rodné Slovensko, kde od tej doby pôsobím a žijem. 
Počas svojho života som prechádzal rôznymi zmenami, či už v súkromnom, profesnom, 
alebo vnútornom živote. Najťažšie obdobie som prežíval vo veku 13 rokov, keď som 
náhle prišiel o milovanú osobu matku Máriu. Už v tej dobe vo mne nastal zvrat, ktorý  
ovplyvnil celé moje vnímanie a pohľad na svet. Po rôznych skúškach, viacmenej  
negatívnych prišla chvíľa, zmena  impulz z neznáma, keď sa vo mne čosi obrátilo a  
začal  som si z hĺbky bytia vážiť všetko, čo sa v mojom živote vyskytlo. Môj pohľad na 
svet, ľudí, riešenie problémov a prístup k vlasnej existencii prešiel radikálnymi 
zmenami. Materiálny svet pre mna začal strácať význam. Skutočnú krásu som našiel v  
tých najjednoduhších, mnohokrát nehmatateľných a prirodzených veciach. Vážim si  
život v akejkoľvek forme a plne ho rešpektujem. Snažím sa byť nápomocný, avšak 
nezasahovať. Nenásilne a s láskou stát po boku blízkych, priateľov, známych i  
neznámych, ktorý cítia že život je ten najúžastnejší dar, ktorý treba prežiť naplno, celou 
svojou čistotou a prirodzenosťou.

Ďakujem rodičom, súrodencom, priateľom, známym aj neznámym, všetkým čo s  
uvedomením šíria pravdy a nesnažia sa ľudí lstivosťou zvádzať od pravej podstaty  
života.

Moja veľká vďaka patrí aj Ájurvéde, za to že mi dala neskutočne mnoho odpovedí na 
otázky a môj život nadobudol úplne nový a svieži smer. 
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