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                                         Moja cesta k Ájurvéde: 

 

Moja cesta k Ájurvéde začala pred niekoľkými rokmi,  keď som pracoval 

v Írsku.  Jeden priateľ mi ukázal knihu Ájurvédy od Dr. Vimod Verma.  Už 

v tej dobe som sa zaujímali rôzne alternatívne spôsoby liečenia chorôb 

a iných civilizačných neduhov našej uponáhľanej doby.  Skúšal cvičiť jogu či 

meditovať,  robil pokusy s lečivou silou kameňov,  skrátka  duchovne sa 

rozvinúť.  Ale všetky moje pokusy,  pochopiť to niečo nadprirodzené,  to čo 

ma stále lákalo a priťahovalo ostávalo predo mnou stále ukryté.  Dnes by 

som to nazval,  že som stroskotal na prvom programe,  na  zbrklosti,  

nestálosti na neschopnosti dotiahnuť veci do zdárneho konca.  Chcel som 

vedieť všetko,  ale necápal som nič.  Chýbala mi pokora a rešpekt schopnosť 

načúvať.  S úsmevom na perách si spomínam,  ako som sa snažil pochopiť 

riadky napísané Dr. Vimod  Verma o tridóš slová ako: VAT, PITT, KAF alebo 

RAS, RAKTA, MÁNS, MÉD, ASTHI,  MADŽDŽA, ŠUKRA boli úplnou neznámou.  

Uplynulo pár týždňov,  knihu o Ájurvéde som mechanicky dočítal a vrátil 

späť priateľovi.  Bolo to asi prirodzené,  doposiaľ som nemal žiadne závažné  

zdravotné problémy,  tak som zdravie považoval za akúsi samozrejmosť.  Aj 

napriek tomu,  že som knihe vôbec  nerozumel, rozhodol som si ju kúpiť. 

Ako čas plynul, prešlo niekoľko mesiacov na knihu som úplne zabudol. 

Zapadla prachom  medzi ostatnými, v zbierke nadšených začiatkov 

a neblahých koncov. Po čase sa zdravotné problémy objavili, nezdravé 

návyky a nevhodný životný štýl si pomali začal vyberať svoju daň. ”Bolo 

naivné myslieť si, že to nikdy nepríde ”Problémy začali nenápadnou 

bolesťou krížov. To prejde. ”Hovorieval som si.” Samozrejme, že neprešlo a 

po dvoch mesiacoch ignorácie tela, ktoré mi jasne dávalo najavo, že niečo 

nieje v poriadku, som sa jedno ráno nebol schopný postaviť z postele. 

Nasledovala rekonvalescencia bežným spôsobom, tabletky ako dorsiflex po 

ktorých máte pocit, že marihuana je len neškodná bylina .  Po dvoch 

týždňoch sa mi uľavilo, nebol som síce v starej forme, ale mohol som sa 

hýbať. Počas týždňov v posteli som mal čas premýšľať, ale aj napriek tomu 

som sa nepoučil. Po mesiaci sa bolesť vrátila, opäť som sa ocitol na lôžku. 

Premýšľal som ”čo robím zle, čo je v neporiadku, ”Chápal som, že niečo 

musím zmeniť, ale nechápal som čo. Po týždni núteného oddychu som sa 



opäť mohol hýbať. Začal som si zdravie viac vážiť, ale čo bolo hlavné, začal 

som hľadať odpovede. Moje hľadanie ma priviedlo do Trenčína k bývalému 

študentovi p. Stanislava Flanderu. Urobil mi masáž , príjemne a nenútene 

sme diskutovali o masážach a živote. Keď som spomenul, že by som si rád 

urobil masérsky kurz navrhol mi Flanderovu akadémiu. Bola to zaujímavá 

myšlienka dlho som nad ňou uvažoval. Stále som pracoval v Írsku a ísť 

študovať do Prahy znamenalo nechať dobrú a zaujímavú prácu, zanechať 

pohodlný a bezpečený život. Váhal som, prezeral stránky Flanderovej 

akadémie, dlho som sa nemohol rozhodnúť. Po dlhom váhaní, keď  sa 

dátum začiatku kurzu nezadržateľne blížil som sa odhodlal. Vytočil som 

číslo, kroré bolo už dlho uložené v pamäti môjho telefónu, telefonát 

dopadol skvelo. ” Ano není problém přijedte ”hovoril príjemný ženský hlas 

p. Flanderovej zo sluchátka.  Akoby náhodou, všetko začalo do seba 

zapadať, kurz maséra otvárali o mesiac neskôr. Náramne mi to vyhovovalo, 

vrátilo mi to čas ktorý som svojím otáľaním a nerozhodnosťou stratil a 

dovolilo mi pripraviť si to najnutnejšie na cestu do Prahy. Na kurze v 

akadémii p. Flanderu bolo pre mňa všetko nové a fascinujúce, stretol som 

mnoho milých a zaujímavých ľudí a Ájurvéda sa skloňovala vo všetkých 

možných pádoch ”Jóga, bylinky, snéhan, korenie,  čaje, kamienky, 

pančakarma”. Samozrejme, že som si spomenul na knihu zabudnutú niekde 

v knižnici. Tak to je tá Ájurvéda, ktorej som pred rokmi vôbec nerozumel a 

teraz je tu opäť predo mnou. Lákala ma ísť ju skúsiť študovať, ale zas ma 

trápila nerozhodnosť. Až na podnet, popostrkovania spolužiačky Evičky som 

zatelefonoval a opäť že by náhoda? ”Není problém přijedte” hovorí 

Marcelka. Tu sa moja cesta hľadania končí. Potlačil  som MAN a našiel svoju 

DHARMU. Ďakujem všetkým, ktorý mi v mojom  hľadaní priamo či nepriamo  

pomohli .  

                                                                        



                               Môžem Vám povedať čo je Ájurvéda:    

 

 

- je to cesta zdravého života 

- vedomosť ktorá je stále živá 

- je večná a nekonečná ako vesmír 

- je to vedomie  

- je to všetko okolo nás a sme to aj my 

- je to návrat k prírode  

- na život pozerá ako na celok,  kde všetko zo všetkým súvisí 

- učí nás spomaliť a zamyslieť v dnešnom uponáhľanom svete  

- učí nás nazývať veci pravými menami 

- je to cesta,  ktorá začína pri nič a nikdy nekončí.  

 

 

                                

                                                



                                         Pochopil som Ájurvédu takto: 

 

Ájurvédu som pochopil,  že všetko čo robíme a čo sa deje okolo nás musíme 

vnímať ako celok.  Pochopil som,  že náhody neexistujú.  Nie je to len medicína,  

je to spôsob pohľadu na život,  či životná filozofia,  kde sa rozvíjame po 

duchovnej a telesnej stránke.  Dbáme na to ako sa stravujeme,  kedy 

odpočívame,  zbytočne sa nepreťažujeme a nestresujeme.  Uvedomil som si,  

že bez dobrého učiteľa to nejde a nikam nevedie.  Až pri prednáškach a cvičení,  

či ranných pránajámach mi pomali začali veci zapadať do širších súvislostí.  

Preto ďakujem Dr. Govindovi Rajpootovi,  Petre,  Honzovi a Marcele za 

trpezlivosť a entuziazmus,  ktorými Nás všetkých žiakov prvého ročníka 

obklopili a snažili sa Nám odovzdať to najlepšie zo seba samých.  Tento školský 

rok mi pomohol nazrieť do tajov Ájurvédy pod iným uhlom,  nie ako pred 

rokmi.  Vtedy mi tie slová a vety vôbec nedávali zmysel.  Prišiel som na to,  že 

život,  ak ho žijeme podľa Ájurvédy môže byť jednoduchý a krásny.  Je to len na 

Nás,  aký spôsob života si zvolíme .  

  

 

 

                                                 Päť elmentov 

                                



                                                               Zaver:  

 

Na záver trochu o mne.  Narodil som sa 31. 5. 1978 v Košiciach.  Vyštudoval  

som Strojnícke učilište v rodnom meste,  od tej doby som vystriedal mnoho 

povolaní,  miest a krajín.  Momentálne pracujem ako masér v Košiciach.  Rád 

cestujem,  športujem a poznávam všetko nové.  Ájurvéda mi veľmi pomáha v 

povolaní a umožnila mi viac pomáhať,  osobám v mojom okolí.  

 

Edmund  Klučarovský 

Drábová 8, Košice 

edmund.klucarovsky@inmail.sk  
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